
 
Zápis z 38. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 20. března 2012 na Slovance 

 
Přítomni: M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, J. Humlíček, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, 
M. Nikl, P. Reimer, J. Řídký, O. Schneeweiss,  P. Šittner (12 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: A. Fejfar, M. Hof 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: J. Chýla, J. Rosa 
 
 

Program jednání 

 

1. Rada schválila zápis z 36. a 37. zasedání konaných dne 17. 2. 2012 bez připomínek. 
 
2. Rada projednala a schválila návrh, aby členové Akademické rady za FZÚ a vědecký tajemník 

FZÚ, pokud nejsou členy Rady FZÚ, byli pravidelně zváni na zasedání Rady FZÚ jako stálí 
hosté.  

3. Předseda výběrové komise pro obsazení funkce ředitele FZÚ Petr Reimer podal Radě zprávu o 
zasedání této výběrové komise dne 16. března 2012 ve 14 hodin v budově FZÚ Na Slovance. 
Komise se sešla v plném počtu 7 členů ve složení 

Petr Reimer (Rada FZÚ – předseda komise) 
Miroslav Čech (externí člen – FJFI ČVUT v Praze) 
Jiří Čtyroký (Vědecká rada AV ČR) 
Pavel Höschl (externí člen – MFF UK v Praze) 
Miroslav Mašláň (externí člen – UP v Olomouci) 
Martin Nikl (Rada FZÚ) 
Jan Šafanda (Akademická rada AV ČR) 
 
Po projednání přihlášky uchazeče doc. Jana Řídkého, DrSc., rozpravě, rozhovoru s ním a 
tajném hlasování komise doporučila Jana Řídkého jako vhodného kandidáta na funkci ředitele. 
O jednání komise byl pořízen zápis, který byl předložen členům Rady FZÚ spolu s důležitými 
materiály z přihlášky kandidáta elektronickou poštou 16. 3. 2012. Originál zápisu podepsaný 
členy komise spolu s prezenční listinou a originální kompletní materiály  přihlášky J. Řídkého 
byly Radě předloženy na tomto zasedání.  

4. Poté vystoupil před Radou kandidát na ředitele Jan Řídký. Vyjádřil se k problémům spojeným 
s výstavbou ELI a k rozpočtové politice ústavu, zaujal stanovisko ke koncepci ústavu v příštím 
období a odpověděl na další dotazy.   

5. V následujícím tajném hlasování, jehož se zúčastnilo 12 členů Rady, získal Jan Řídký 10 
hlasů, 2 hlasující se zdrželi, žádný hlas nebyl neplatný, žádný hlas proti.  
Na základě toho se Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., rozhodla navrhnout předsedovi AV ČR na 
funkci ředitele FZÚ doc. Jana Řídkého, DrSc.  



6. Na základě předchozí diskuse se Rada rozhodla dát vedení ústavu k posouzení návrh, aby 
namísto současné praxe, kdy 70% tzv. overheadu zůstává v centrálním rozpočtu ústavu a 30%  
se rozděluje do sekcí, zůstalo v centrálním rozpočtu 100% a do sekcí šly finance 
z institucionálních příspěvků na provoz organizace, které umožňují větší efektivitu jejich 
využití v sekcích. 

7. Rada projednala návrh na udělení Akademické prémie M. Niklovi a doporučila ho k podání.  
 

8. Rada projednala návrhy na udělení Ceny AV P. Jelínkovi a P. Lejčkovi. Doporučila podat oba 
návrhy. 
 

9. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho A. Černochovi, O. Kepkovi, M. 
Novotnému a O. Romanyukovi. Doporučila všechny 4 návrhy podat.  
 

10. Rada projednala a vzala na vědomí návrhy dohod o spolupráci („Memoranda of 
Understanding“) mezi:  

• ELI-Beamlines, FZÚ AV ČR, v.v.i., a Centre for Plasma Physics, School of 
Mathematics and Physics (CPP), The Queen’s University of Belfast, Spojené 
království  

• ELI-Beamlines, FZÚ AV ČR, v.v.i., a Laboratori Nazionali del Sud of INFN, Catania, 
Itálie  

 
11. Rada projednala návrh kolektivní smlouvy, který předložila odborová organizace. Rada 

doporučuje přepracování formulace bodu 2 kapitoly B hlavy III (začínajícího „Zaměstnavatel 
se zavazuje…“). Rada pověřuje ředitele FZÚ, aby vyjednal oboustranně vyrovnanou 
kolektivní smlouvu, kde budou zohledněny požadavky zaměstnanců tak, aby nedošlo v roce 
2012 k plošnému snižování mezd ani k plošnému propouštění. Dále proběhla diskuse 
k pravidlům pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. V té souvislosti Rada pověřuje 
ředitele FZÚ projednat otázku benefitů pro důchodce, kteří již nepracují v ústavu, a možnost 
zvýšení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců.  
 

12. Rada vzala na vědomí složení atestační komise pro nadcházející atestace.  
 

13. Různé 
- Předseda Rady P. Reimer otevřel otázku termínů dalších zasedání Rady. Datum 

příštího zasedání je dáno termínem podávání žádostí o granty GA ČR. Zasedání 
proběhne 17. 4. 2012 v 9.30 v Cukrovarnické. Termín dalšího zasedání byl vzhledem 
k několika závazným termínům určujícím projednávanou agendu předběžně stanoven 
na 22. 5. 2012 v 9.30 na Slovance. Následující zasedání proběhne, pokud si okolnosti 
nevynutí časnější konání, v první polovině září.  

- Bylo dohodnuto, že M. Nikl bude připravovat pro jednání Rady přehledy podávaných 
i přijatých grantových projektů podle databáze DAGRA.  

- Ředitel FZÚ J. Řídký seznámil Radu se svým záměrem jmenovat nového zástupce 
ředitele FZÚ. Rada vzala tuto změnu na vědomí.  

- J. Humlíček připomněl otázku přístupu externích členů Rady k vnitřním materiálům 
FZÚ na webu. Řešení připraví P. Reimer.  

- P. Lejček vznesl dotaz ohledně limitovaných smluv pro doktorandy vzhledem 
k novelizovanému zákoníku práce (nemožnost řetězit termínované smlouvy 



neomezeně). J. Řídký odpověděl, že řešením budou smlouvy pro doktorandy na delší 
období.  

 
14. Příští zasedání Rady se bude konat 17. 4. 2012 v 9.30 hodin na pracovišti Cukrovarnická, 

v zasedací místnost v budově A.  
 
 
 
22. 3. 2012      Petr Reimer, Jiří Rameš 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 


