
 
Zápis ze 43. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 22. ledna 2013 v Cukrovarnické 

 
Přítomni: M. Glogarová, P. Hedbávný, M. Hof, J. Hořejší, J. Humlíček , J. Krása, P. Lejček, J. J. 
Mareš, M. Nikl, P. Reimer, J. Řídký, O. Schneeweiss, P. Šittner (13 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: A. Fejfar 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: F. Máca, M. Nekvasil, V. Růžička 
 
 

Program jednání 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 42. zasedání konaného dne 
9. 10. 2012 bez připomínek. 

2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam uskutečněných v období po 
42. zasedání. Rada hlasovala celkem o čtyřech bodech: 

• o návrhu na vyhlášení celoústavního volna ředitelem FZÚ na dny 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 
2012 (13 hlasů pro, 1 neúčast v hlasování) 

• o návrhu na úpravu Organizačního řádu FZÚ k 1. 1. 2013 - změně názvu "oddělení kovů" 
na "oddělení progresivních strukturních materiálů" (anglicky "Dept. of Advanced 
Structural Materials") (13 hlasů pro, 1 neúčast v hlasování) 

• o návrhu na přistoupení FZÚ do Crystal Clear Collaboration (CCC) v CERN (13 hlasů 
pro, 1 neúčast v hlasování)  

•    o návrhu, aby ředitel FZÚ mohl čerpat v roce 2012 z rezervního fondu FZÚ částku do 
28000 Kč na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu OP VK, které vznikly jako cestovní 
náklady v roce 2011 (14 hlasů pro). 

Rada tedy vyslovila prostřednictvím hlasování per rollam se všemi čtyřmi body souhlas.  
 

3. Rada projednala návrhy dvou projektů v rámci OP Praha – Konkurenceschopnost:  
• Centrum funkčních materiálů pro bioaplikace FUNBIO 
• Laboratoř pro přípravu a charakterizaci polovodičových struktur na bázi nitridů 

LABONIT 
Rada souhlasila s tím, aby byly oba návrhy podány, a vzala na vědomí, že pokud bude některý 
projekt schválen, bude zahrnovat dohody o spolupráci FZÚ s vědeckými pracovišti i 
průmyslovými partnery. 
 

4. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a Státní 
univerzitou Sumy, Ukrajina 
 

5. V. Růžička informoval Radu o vývoji projektu ELI. Podal komentář k návrhu stanov konsorcia 
ELI-DC Association. 31. 1. 2013 se v Bruselu uskuteční jednání reprezentantů České republiky, 
Maďarska, Rumunska a Itálie za účasti zástupců Generálního ředitelství Výzkum a inovace 
Evropské komise, na kterém budou projednány připomínky ke stanovám. Po dosažení shody o 
návrhu stanov bude konsorcium ELI-DC založeno. V. Růžička sdělil Radě, že současná verze 
stanov byla předložena k posouzení právnímu odboru AV ČR, které s ní vyjádřilo souhlas. Dojde-
li po 31. 1. ke změnám stanov, budou znovu předloženy právnímu odboru AV ČR k posouzení. 



Poté V. Růžička pohovořil o stavu realizace projektu v ČR. Zabýval se postupem stavebních a 
archeologických prací na staveništi v Dolních Břežanech a konstatoval, že probíhají podle plánu, 
do konce března by měl být vybrán generální dodavatel stavby a podepsán kontrakt, v dubnu by 
měla začít hlavní fáze stavby. Podrobně informoval Radu o současném stavu výzkumných 
programů a vývoji počtu zaměstnanců. Konstatoval, že v „horních patrech“ managementu je 
projektový tým kompletní, v lednu t. r. nastoupil jako Project Delivery Manager Alan Sneddon.    
Podrobně se zabýval otázkou fázování, tj. rozložení projektu do dvou navazujících programových 
období. Sdělil Radě, že 6. prosince proběhlo první jednání řídicího orgánu OP VaVpI se zástupci 
Evropské komise o této otázce. Jednání se zúčastnili i členové projektového týmu ELI Beamlines. 
Z jednání vyplynulo, že Komise nemá proti fázování zásadní výhrady, konečné rozhodnutí se však 
nedá očekávat před polovinou roku 2013, mimo jiné proto, že je třeba dotvořit odpovídající 
legislativní rámec EK.  
Z následující diskuse nad harmonogramem plnění projektu upraveným v souladu s fázováním tak, 
že pokrývá časové období do roku 2017, vyplynulo, že nová varianta plánování ze 6. prosince 
uvažuje pro další programové období o převedení výrazně vyšší částky, než o jaké se hovořilo 
v polovině roku 2012. Při fázování a posunutí konce projektu do roku 2017 také zřejmě nedojde 
ke změně právního statutu  ELI a jeho oddělení od FZÚ v roce 2015, jak zněl původní záměr, 
protože FZÚ zřejmě zůstane příjemcem dotace i v příštím programovém období. 
 

6. Rada schválila návrh ředitele FZÚ na přiznání smluvní mzdy Alanu Sneddonovi (ELI).  
 
7. Rada projednala aktualizované znění návrhu rámcové smlouvy o spolupráci mezi FZÚ a 

institucemi CEA a CNRS (Francie) Framework cooperation agreement in the field of laser-matter 
interaction. 
 

8. Rada po obsáhlé diskusi neschválila návrh na přiznání smluvní mzdy A. Kromkovi. V diskusi se 
ukázalo, že konstrukce jeho mzdy úzce souvisí s obecnější problematikou odměňování nositelů 
stipendia J. A. Purkyně. Diskutující poukázali na nejasnosti a rozpory v této oblasti a na 
neexistenci jasných pravidel. Rada doporučila řediteli FZÚ obrátit se se žádostí o upřesnění těchto 
pravidel na Akademickou radu AV ČR.  

 
9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci mezi FZÚ a MPI-FKF Stuttgart. 
 
10. Rada projednala návrh na připojení se FZÚ k Memorandum on Cooperation for the CLIC 

Detector and Physics Study. 
 
11. Rada vyslovila souhlas, aby ředitel FZÚ podal návrh na udělení Akademické prémie M. Niklovi.  
 
12. M. Nikl seznámil Radu s technickými změnami v databázi DAGRA. Jde zejména o požadavek 

schválení žádosti vedoucím oddělení, čímž se aplikace uzamkne a nadále k ní mají přístup pouze 
pracovníci se speciálními přístupovými právy, a dále specifikace počtu nových pracovních míst. 
Rada pověřila M. Nikla zajistit, aby informace o změnách a všeobecně o technických stránkách 
vkládání informací do DAGRA byly pracovníkům FZÚ dostupné - např. na webových stránkách 
ústavu nebo formou nápovědy přímo v aplikaci. 
Poté Rada projednala informaci o grantových projektech vložených do databáze DAGRA od 
uzávěrky pro podání grantů GA ČR (projednaných na 40. zasedání 19. 6. 2012). Jejich seznam je 
uložen u tajemníka Rady.  

 



13. Rada schválila návrh ředitele na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů instituce. 
 

14. P. Lejček připomněl problematiku poskytování příspěvků ze sociálního fondu důchodcům – 
bývalým zaměstnancům ústavu, o níž Rada jednala již na 38. zasedání 20. 3. 2012 (bod 11 zápisu 
z 38. zasedání). Po diskusi k tomuto tématu Rada souhlasila s návrhem, aby 

• první řádek článku 1 (Osobní příspěvek zaměstnanci) Pravidel pro poskytování příspěvků 
ze sociálního fondu (přílohy č. 1 ke Kolektivní smlouvě) nově zněl „Zaměstnanec může 
čerpat následující příspěvky:“  

• odstavec d) článku 1 („nepracující důchodci - …“) byl vyškrtnut 
• článek 3 (Příspěvek na penzijní připojištění) byl na konci doplněn o větu „Alikvotní část 

příspěvku může být poskytnuta i doktorandům se sníženým pracovním úvazkem ve FZÚ 
na základě jejich žádosti a schválení školitelem/školitelem specialistou ve FZÚ.“ 

Rada doporučuje řediteli FZÚ, aby v rámci projednávání nové kolektivní smlouvy tyto úpravy 
dohodl.  

 

15. Různé 
• P. Reimer informoval Radu o záměru předložit v blízké budoucnosti k projednání a schválení 

novelizovaný volební řád do Rady FZÚ. Rada souhlasila s tím, že i když se oproti znění 
současného volebního řádu změnil počet vědeckých sekcí FZÚ z 5 na 6, má zůstat zachován 
současný počet členů Rady i počet volebních košů pro interní členy. Člen Rady zvolený v koši 
5 tak bude reprezentovat sekci 5 i sekci 9. Při té příležitosti Rada schválila návrh, aby vedoucí 
sekce 9 V. Růžička byl zván na každé zasedání Rady jako stálý host.  

• Příští zasedání Rady FZÚ se uskuteční v úterý 26. 3. 2013 ve 14.00 hodin Na Slovance.  
 
 
 
 
  23. 1. 2013      Petr Reimer, Jiří Rameš 

 
  
 
 

 
 
 
 
 


