
 
Zápis z 39. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 17. dubna 2012 v Cukrovarnické 

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

Program jednání 

 

1. Rada schválila zápis z 38. zasedání konaného dne 20. 3. 2012 bez připomínek. 
 

2. Ředitel FZÚ J. Řídký předložil Radě k projednání a schválení návrh rozpočtu provozních 
nákladů a výnosů a výhled financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2012, který ke dni 13. 
4. 2012 projednala Dozorčí rada FZÚ, vzala jej na vědomí a souhlasila s jeho předložením 
Radě FZÚ. Po diskusi k některým položkám a vysvětlujících komentářích J. Řídkého byl 
rozpočet Radou schválen.  

 
3. V rámci diskuse k rozpočtu zareagoval J. Řídký na bod 6 zápisu z 38. zasedání Rady (návrh, 

aby 100% grantových příspěvků na režii pracoviště (tzv. overheadů) zůstalo v centrálním 
rozpočtu ústavu a do sekcí šly finance z institucionálních příspěvků na provoz organizace). 
J. Řídký sdělil, že pravidla účetnictví takovéto uspořádání nedovolují, neboť i sekce musí 
platit náklady na režii z uvedených grantových příspěvků. Bylo nicméně rozhodnuto zmenšit 
tento podíl v sekcích (v roce 2011 šlo do sekcí 30% financí z grantových příspěvků na režii, 
v letošním roce to bude zhruba 20%) a rozdíl nahradit institucionálními prostředky, a to 
v poměru, v jakém jednotlivé sekce do „overheadů“ přispívají. To umožní efektivnější využití 
finančních prostředků.  
 

4. Různé 
 

-  J. Řídký informoval Radu o vynaložených nákladech na výzkumné záměry a podporu 
výzkumné organizace a o čerpání mezd v jednotlivých sekcích v průběhu let 2007 – 
2011. Bylo dohodnuto, že tabulky s čísly budou členům Rady zaslány e-mailem. 

- P. Reimer otevřel otázku termínu dalšího zasedání Rady. Rada se dohodla, že pokud to 
bude v souladu s termínem pro odevzdávání přihlášek do (dosud nevyhlášené) nové 
soutěže o grantové projekty GA ČR, příští zasedání proběhne 19. 6. 2012 od 14.00 
v budově Na Slovance. Pokud by do té doby nastala nutnost projednat nějaké téma, 
bude tak učiněno per rollam. Následující zasedání by se za těchto okolností mohlo 
uskutečnit ve druhé polovině září 2012.  

- P. Reimer navrhl pozvat na příští zasedání Rady zástupce ředitele pro projekty 
operačního programu VaVpI V. Růžičku, aby informoval Radu o otázkách spojených 
s ELI. O tuto problematiku – o financování ELI, časový rozvrh prací, personální 



otázky apod. - projevovali členové Rady živý zájem při různých příležitostech během 
celého zasedání a opakovaně se o ní diskutovalo.  

- J. Humlíček informoval Radu o dosavadních zkušenostech s projektem CEITEC. 
 
 

5.  Příští zasedání Rady se bude konat 19. 6. 2012 od 14.00 na pracovišti Na Slovance, 
v přednáškovém sále v přízemí.  

 
 

 
 
 
18. 4. 2012      Petr Reimer, Jiří Rameš 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 


