
 
Zápis ze 46. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 18. června 2013 na pracovišti Slovanka 

 
Přítomni: M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, P. Reimer, 
J. Řídký, P. Šittner (9 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: A. Fejfar, M. Hof, J. Humlíček, M. Nikl, O. Schneeweiss 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora, F. Máca, M. Prouza, V. Růžička 
 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 45. zasedání konaného dne 
23. 4. 2013 bez připomínek. 
 

2. Rada vyslovila souhlas s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky s názvem „Technology 
development and delivery of a kilojoule laser for 10 PW beamline operating at augmented shot 
rate (L4) - Round 2” podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
3. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

National Research Nuclear University MEPhI v Moskvě.  
 

4. Rada projednala návrh dodatku k dohodě o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi 
FZÚ a The Queen’s University of Belfast (projednané na 38. zasedání Rady 20. 3. 2012), jenž 
specifikuje pravidla pro pracovníky mající pracovní úvazek na obou pracovištích. 

 
5. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

Institute of Physics and Technology, University of Bergen. 
 

6. Vědecký tajemník FZÚ F. Máca krátce uvedl Výroční zprávu FZÚ za rok 2012. Člen Dozorčí 
rady FZÚ I. Gregora poté seznámil Radu s vyjádřením DR k Výroční zprávě – ta ji vzala bez 
připomínek na vědomí. Po následné diskusi Rada Výroční zprávu FZÚ za rok 2012 schválila. 

 
7. Rada schválila návrh ředitele na přiznání smluvní mzdy Stefanu Weberovi (ELI). 

 
8. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a Korea 

Institute of Materials Science.  
 

9. Rada projednala definitivní znění rámcové smlouvy mezi FZÚ a Západočeskou univerzitou 
v Plzni (viz bod 11 zápisu ze 44. zasedání Rady 26. 3. 2013). 

 
10. Různé 

• Rada vyslechla informaci ředitele FZÚ o soudním sporu s bývalým nájemníkem bytu FZÚ 
v Bohušovické ulici na Proseku. Pohledávka FZÚ za nájemníkem, zaměstnancem AV ČR, 
v současné době činí cca 102 tis. Kč a je velmi reálné, že po případném déle trvajícím 



soudním sporu bude bývalý nájemník nedobytný (momentálně byl propuštěn svým 
dosavadním zaměstnavatelem).  Poté, co se Rada detailně seznámila s okolnostmi, 
vyslovila souhlas s navrhovaným postupem - řešením sporu dohodou o finančním 
vyrovnání, kdy nájemník ve lhůtě do 10. 8. 2013 doplatí neuhrazené nájemné za dobu, kdy 
byt obýval, a FZÚ po něm nebude požadovat úroky z prodlení a zbylé nájmy za dobu, kdy 
byt neužíval a běžela mu výpovědní lhůta. 
 

• Vzhledem k velmi časnému termínu pro odeslání materiálů se žádostmi o přidělení 
investičních prostředků na přístrojové vybavení, který pro letošní rok stanovila AV ČR 
(do 31. 7.), vznikla nutnost svolat zasedání Rady v červenci. Na základě průzkumu 
časových možností členů Rady byl termín příštího zasedání stanoven na středu 24. 
července Na Slovance. Tomuto zasedání bude předcházet (rovněž Na Slovance, 
v přednáškovém sálu) jeho veřejná část – vystoupení žadatelů představujících jednotlivé 
projekty. Termín a podrobný časový rozvrh pro veřejnou část zasedání Rady budou 
stanoveny podle počtu přihlášených uchazečů.  
 

• J. Řídký při té příležitosti informoval Radu, že podle vyjádření člena Akademické rady 
AV ČR P. Bobáka bude podobný časový harmonogram uplatňován i v příštích letech. 
Rada doporučuje pokračovat v rozvíjení návrhu, jenž se objevil již na 42. zasedání 9. 10. 
2012 při minulém projednávání velkých investic (bod 3 – „Rada podpořila návrh, aby 
pracovníci plánující žádat o přidělení prostředků na velké investice byli napříště vyzváni, 
aby měli své návrhy připraveny s větším předstihem, nikoli až po vydání výzvy z KAV, a 
prezentovali je na samostatných seminářích.“) V letošním roce to pro neočekávanou 
změnu termínu přihlášek nebylo možné uskutečnit, ale v příštích letech se bude 
postupovat tímto způsobem a žádosti poté projedná ředitelská rada, která předloží Radě 
FZÚ k vyjádření výstupy z těchto jednání.  

 
• P. Reimer upozornil na nutnost podávat materiály k projednání v Radě včas (podle 

Jednacího řádu to znamená nejpozději pět dnů před zasedáním). Při té příležitosti důrazně 
doporučil používat k veškeré komunikaci mailovou adresu Rady radafzu@fzu.cz. Rada 
souhlasila s jeho návrhem, aby 14 dnů před každým zasedáním byli pracovníci, jichž se to 
může týkat, upozorněni na nadcházející termín a postup pro zasílání materiálů do Rady e-
mailem. 

 
• Nadcházející zasedání Rady proběhne 24. 7. 2013 ve 14.00 hodin Na Slovance (viz 2. 

odstavec bodu Různé), termín dalšího zasedání byl předběžně stanoven na 17. 9. 2013 
v Cukrovarnické.   

 
 
 
20. 6. 2012      Petr Reimer, Jiří Rameš 
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