
 
Zápis ze 48. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 17. září 2013 na pracovišti Cukrovarnická 

 
Přítomni: A. Fejfar, J. Humlíček, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, M. Nikl, P. Reimer, J. Řídký, 
O. Schneeweiss, P. Šittner (10 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, M. Hof 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Heřmanská, V. Nekvasil, M. Prouza 
 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 47. zasedání konaného dne 
24. 7. 2013 (jemuž předcházela 18. 7. 2013 veřejná část – obhajoby návrhů na nákup nákladných 
přístrojů pro rok 2014) bez připomínek. 

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

Institute of Thermophysics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ITP) 
v Novosibirsku. 

 
3. Rada projednala návrh přihlášky prioritního tématu spolupráce mezi AV ČR a National Academy 

of Sciences of Ukraine „Studium dynamiky supravodivých vírů infračervenou spektroskopií a 
akustoelektrickým jevem“.  

 
Rada při té příležitosti vyslechla informace o návrhu smlouvy o společném výzkumu mezi FZÚ a 
Technickou univerzitou v Liberci (J. Řídký) a o návrhu společného projektu tematické spolupráce 
AV ČR a NRF (Jihoafrická republika) „Příprava, měření a modelování nanostruktur připravených 
technologií MOPVE“ (J. J. Mareš). Protože podklady pro tyto návrhy nemohly být členům Rady 
rozeslány s předstihem stanoveným jednacím řádem, bylo rozhodnuto, že návrhy budou 
v nejbližším možném termínu projednány per rollam.   

 
4. Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního pracovníka FZÚ RNDr. K. Závětovi, CSc. 

 
5. Rada projednala a doporučila k podání žádost o Fellowship J. E. Purkyně pro O. Lunova.  

 
6. Rada projednala a doporučila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích 

AV ČR v rámci v Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů v pořadí navrženém 
výběrovou komisí. S výsledky jednání výběrové komise seznámil Radu J. Řídký. 
Jako výsledek navazující obsáhlé diskuse doporučila Rada vedení FZÚ iniciovat jednání s AV ČR 
o změně pravidel pro přiznávání mzdové podpory postdoktorandů v tom smyslu, že do lhůty 
maximálně dva roky po obhájení doktorského titulu, což je podmínka, kterou kandidáti musí 
splňovat, by se u tuzemských kandidátů nezapočítával případný postdoktorandský pobyt 
v zahraničí. Současné podmínky diskvalifikují z programu na podporu perspektivních lidských 



zdrojů úspěšné nositele titulu Ph.D., kteří jsou schopni krátce po obhajobě získat postdoktorandské 
místo v zahraničí.    
 

7. Rada schválila návrh Dohody o jiném postupu při sjednávání pracovního poměru dle § 39 odst. 4 
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, mezi FZÚ a Základní organizací Odborového svazu 
pracovníků vědy a výzkumu při Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. Dohoda upravuje podmínky 
pro uzavírání opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou. 

 
8. Rada schválila návrh ředitele na vyhlášení ředitelského volna v období vánočních svátků, 

jmenovitě na dny 23. 12. a 27. – 31. 12. 
 

9. Rada projednala seznam projektů s účasti FZÚ, které byly vloženy do databáze DAGRA po 1. 5. 
2013. Seznam, který vypracoval a na zasedání uvedl M. Nikl, je uložen u tajemníka Rady.  

 
10. Rada vyslechla informaci J. Řídkého o dalším vývoji týkajícím se zamýšlené změny zřizovací 

listiny FZÚ a zahrnutí jiné činnosti (zápis ze 44. zasedání Rady, bod 19, zápis ze 47. zasedání, bod 
4). Návrhy dokumentů, které členové Rady k tomuto bodu obdrželi jako podkladové materiály, 
budou Radě předloženy k projednání a schvalování na příštím zasedání.  

 
11. Rada schválila návrh ředitele FZÚ na přiznání smluvní mzdy Neillu Whittakerovi (ELI). 

 
12. Rada schválila předložený návrh na čerpání FRM z rozdělení zisku za rok 2012.  

 
13. Různé 

• P. Reimer seznámil Radu s obsahem dopisu, jímž se na něj jako na předsedu Rady obrátil 
bývalý nájemník bytu FZÚ v Bohušovické ulici, s nímž vede FZÚ soudní spor (viz zápis ze 
46. zasedání Rady, bod 10 – Různé). Rada při té příležitosti vyslechla informaci JUDr. 
I. Heřmanské, která byla na tuto část zasedání pozvána, o historii sporu a jeho vývoji 
v poslední době. Rada poté po diskusi schválila text dopisu, jímž její předseda P. Reimer 
odpoví bývalému nájemníkovi na jeho dopis. Dopis předsedy Rady vyjadřuje stanovisko Rady 
k probíhajícímu soudnímu sporu. Protože bývalý nájemník uvedl jako svoji poštovní adresu 
právě onen byt v Bohušovické ulici, jehož zjevně již není nájemníkem, souhlasila Rada 
s postupem, že bude vyzván prostřednictvím e-mailu, aby si dopis – jejž je třeba považovat za 
oficiální dokument – vyzvedl osobně v sekretariátu FZÚ (popřípadě v recepci) v budově Na 
Slovance 2, Praha 8. 

• Ředitel ústavu J. Řídký se vyjádřil k problémům se zadáváním zakázek a s termíny 
v optických dílnách Na Slovance, na něž upozornil na 45. zasedání Rady A. Fejfar. J. Řídký 
konstatoval, že na řešení problému se pracuje, nicméně není ještě u konce. Na částečný úvazek 
byl přijat pracovník optických laboratoří z MFF UK a je v plánu uzavřít dohodu o společném 
využívání optických laboratoří obou pracovišť. 

• J. Řídký dále informoval Radu o tom, že 27. června t. r. vystoupil před RVVI generální ředitel 
ELI DC prof. W. Sandner a představil projekt ELI (viz zápis ze 45. zasedání Rady, bod 4, 
poslední odstavec). Výkonný ředitel ELI Beamlines V. Růžička nebyl jednání přítomen. Bližší 
podrobnosti nejsou známy. 

• J. Řídký pokračoval sdělením o posledních významných událostech v projektu ELI Beamlines. 
Informoval Radu, že po intenzivním jednání byl podepsán kontrakt mezi FZÚ a Lawrence 
Livermore Laboratory na dodávku laserového systému L3 pro ELI Beamlines, který má pro 
fungování laboratoře v Dolních Břežanech zásadní význam. Předpokladem naplnění kontraktu 



je úspěšné dokončení jednání o fázování s orgány EU. Byl též podepsán kontrakt s konsorciem 
v čele s firmou Metrostav na provedení stavby v Dolních Břežanech. Vlivem mimořádných 
dešťů v červnu a rozvodnění Břežanského potoka, které narušilo důležitou komunikaci 
vedoucí ke stavbě, bylo nutné začátek prací odložit o několik týdnů.  
Konsorcium ELI DC nabylo podpisem zakládací listiny belgickým králem plnohodnotného 
právního statutu.  

• Rada se opět zabývala problematikou odměňování nositelů Fellowship J. E. Purkyně (FJEP) 
(viz zápis ze 44. zasedání, bod 20, zápis ze 45. zasedání, bod 9). Ředitel FZÚ J. Řídký 
seznámil Radu s obsahem e-mailu podepsaného pěti nositeli FJEP z FZÚ předsedovi AV ČR 
J. Drahošovi z 29. 8. 2013, na němž byl uveden jako adresát kopie. Rada vyslechla jeho 
informaci a po diskusi konstatovala, že jeho postup ve věci odměňování nositelů FJEP je 
v souladu s platnými pravidly stanovenými AV ČR.    

• Příští zasedání Rady FZÚ se uskuteční v úterý 3. 12. 2013 od 14.00 hodin Na Slovance. 
 
 
20. 9. 2013      Petr Reimer, Jiří Rameš 
 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


