
Zápis z 34. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 6. prosince 2011 na Slovance 

 

Přítomni: M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Chýla, V. Janiš,       

K. Jungwirth, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Humlíček 

Hosté:  F. Máca, J.J. Mareš, J. Rosa, V. Růžička 

 

Program jednání 

 
1. Rada schválila zápis z 33. zasedání Rady, konaného 4. října 2011, bez připomínek.   

2. Rada souhlasila s návrhem předsedy Rady na změnu pořadí projednávaných bodů kvůli účasti 

hosta V. Růžičky.  

3. Rada projednala materiály, týkající se návrhu ředitele na změny v Organizačním řádu FZÚ, vy-

volané zejména  projektem ELI. Po obšírné diskusi většiny členů Rady, k níž dal mimo jiné 

podnět písemnými připomínkami J. Chýla, souhlasila Rada s ustavením pracovní skupiny ve 

složení J. Řídký, V. Růžička, J. Chýla a K. Jungwirth, která dořeší navrhované změny Organi-

začního řádu a připraví jeho nový návrh ke schválení Radou na jejím příštím zasedání.  

4. Rada projednala otázky spojené s přípravou Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ pro 

volby do nové Rady, které se bude konat 19. ledna 2012. J. Řídký uvedl, že Ing. Hamplová sou-

hlasila s předsedáním volební komisi a organizací voleb. Dále upozornil na důležitá data, která 

je v této souvislosti třeba dodržet: 8. 12. 2011 oficiální vyhlášení svolání Shromáždění vý-

zkumných pracovníků, 29. 12. 2011 uzávěrka podávání návrhů kandidátů pro volby do Rady,  

5. 1. 2012 poslední den na zveřejnění seznamu kandidátů včetně jejich stručných charakteristik 

a technických detailů volby. J. Řídký předložil k diskusi návrh elektronického způsobu volby 

do Rady FZÚ. Rada po projednání metodiky elektronické volby, která by měla být pouze alter-

nativním způsobem volby pro pracovníky, kteří budou v době volby mimo ústav, s touto meto-

dikou vyslovila jednomyslně souhlas. 

5. Rada se detailně zabývala zněním textu Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení 

funkce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., který předložil J. Kočka. Po podrobné disku-

si se shodla na konečném znění (viz Příloha).      

6. J. Řídký podal informaci o současném stavu projektů, financovaných z evropských strukturál-

ních fondů (ELI, HILASE), zejména o řadě probíhajících výběrových řízení a připravovaných 

technických dokumentací.  

7. J. Kočka informoval Radu o nových projektech, vložených do databáze DAGRA v období od 

minulého zasedání Rady. V. Janiš požádal o prověření, zda byl do databáze vložen grant „Cent-

rum pro transfer technologií“ (Hvězda).  

8. J. Řídký předložil návrh na vyhlášení ředitelského volna mezi vánočními svátky (4 dny), který 

zdůvodnil finančními úsporami. Rada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila.                        

9. Různé: 

- K. Jungwirth informoval Radu o prodloužení činnosti konsorcia LASERLAB 3 do 31. května 

2012 (bez financování) a zahájení činnosti LASERLAB 4 od 1. června 2012.  



- J. Řídký podal informaci z poslední porady ředitelů, týkající se končících Výzkumných zámě-

rů a s tím souvisejícími změnami v ukládání prostředků do Fondu účelových prostředků. Ten-

to bod bude projednán na jednom z příštích zasedání Rady.  

- J. Řídký seznámil Radu s jednáními, která vedl v souvislosti s vyřazením jednoho grantového 

projektu FZÚ z veřejné soutěže GA ČR z formálního důvodu nezaviněného žadatelem.  

- Rada vzala s potěšením na vědomí informaci ředitele, že Kontrolní odbor AV neshledal bě-

hem téměř měsíční kontroly ve FZÚ žádné výrazné závady.             

         

Příští zasedání Rady se bude konat 10. ledna 2012 od 14:00 na pracovišti Cukrovarnická.       

 

 

6. 12. 2011        Jan Kočka   

             Jarmila Kodymová 


