
 
Zápis z 50. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., 

 
konaného 18. března 2014 na pracovišti Cukrovarnická 

 
Přítomni: A. Fejfar, P. Hedbávný, J. Humlíček, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, M. Nikl, 
P. Reimer, J. Řídký, O. Schneeweiss, P. Šittner (11 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: M. Glogarová, M. Hof, J. Hořejší 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora, V. Nekvasil 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 49. zasedání konaného dne 
3. 12. 2013 bez připomínek. 
 

2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky dvojího hlasování per rollam v období po 49. zasedání.  
• V prvním z nich Rada hlasovala o úpravě textu návrhu změny zřizovací listiny FZÚ 

z podnětu Dozorčí rady. (13 hlasujících, Rada vyslovila souhlas.) 
• Ve druhém hlasovala Rada o 

- kandidátech FZÚ na externí členy Akademického sněmu (prof. RNDr. Miroslav 
Mašláň, CSc., Ing. Jiří Vyskočil, CSc.), 

- překlenovací krátkodobé smlouvě mezi CENTRALSYNC a European 
Synchrotron Radiation Facility, 

- návrhu dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Donetsk National Medical 
University of Maxim Gorky, Doněck, Ukrajina. 
(14 hlasujících, Rada vyslovila se všemi body souhlas.) 

 
3. Rada projednala návrh na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních 

vědách V. Šimákovi u příležitosti jeho životního jubilea a doporučila, aby ředitel FZÚ tento návrh 
podal.  
 

4. Rada projednala a doporučila nominaci L. Juhy na mezinárodní cenu Slovenské akademie věd. 
 

5. Rada projednala a doporučila k podání návrh na udělení Ceny AV ČR za dosažené vynikající 
výsledky velkého vědeckého významu F. Slaninovi 

 
6. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s jejich podáním 

i se stanoveným pořadím: J. Vejpravová, J. Plášil, M. Kempa, M. Ondráček, M. Švec, 
E. Tereshina.  

 
7. Bod programu 7 - Návrhy na mzdovou podporu postdoktorandů – rozhodla Rada projednat na 

příštím zasedání v dubnu t. r. 
 

8. Rada projednala návrh zahraniční spolupráce FZÚ formou nabytí účasti v právnické osobě 
Cherenkov Telescope Array Observatory GmbH se sídlem v Heidelbergu v Německu.  

 



9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 
Friedrich Schiller Universität Jena, Německo. 

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

University of Strathclyde, Glasgow, Velká Británie. 
 

11. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 
Donetsk Institute for Physics and Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine, 
Doněck, Ukrajina. 

 
12. Rada schválila změnu Organizačního řádu FZÚ – zrušení oddělení laserových interakcí (51) 

v sekci 5. Novela Organizačního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014. K tomuto datu bude nové 
znění OŘ zveřejněno na webu FZÚ.   

 
13. Různé 

 
 
• M. Nikl informoval Radu o probíhajících technických úpravách databáze DAGRA. Ty mimo 

jiné zajistí informovanost vedoucích o příslušnosti pracovníků z jejich oddělení k řešitelským 
kolektivům projektů, jejichž navrhovatel je členem jiného oddělení. Návrh projektu 
v databázi DAGRA dostane status schválen až poté, co ho elektronicky schválí vedoucí všech 
zainteresovaných oddělení, vedoucí sekce navrhovatele a také určený pracovník hospodářské 
správy. DAGRA bude tímto způsobem fungovat od 21. března.  
 

• Předseda Rady P. Reimer otevřel diskusi o vnitřním předpisu FZÚ Pravidla hospodaření se 
sociálním fondem. Připomněl, že Rada se touto otázkou zabývala již na svém 45. zasedání 
v dubnu 2013 (bod 7 zápisu). Zrekapituloval současný stav, kdy část pravidel pro zacházení se 
sociálním fondem je obsažena v příloze č. 1 ke Kolektivní smlouvě a není tudíž formálně 
součástí vnitřního předpisu. Nepodléhá tak schvalování Radou, která je však podle zákona č. 
341/2005 Sb. spoluzodpovědná za hospodaření se sociálním fondem. Proto se Rada obrací na 
ředitele s následujícím doporučením: 
 

Rada FZÚ doporučuje řediteli FZÚ, aby zajistil úpravu Pravidel pro hospodaření se 
sociálním fondem, který je ze zákona č. 341/2005 Sb., § 20, odst. e) vnitřním 
předpisem veřejné výzkumné instituce ‒ a jako takový podléhá schvalování radou 
pracoviště ‒ tak, aby se neodkazoval v paragrafu 3 (Hospodaření s prostředky fondu) 
a v paragrafu 4 (Použití prostředků fondu) při stanovení konkrétních pravidel pro 
hospodaření na přílohu Kolektivní smlouvy, která formálně není součástí tohoto 
vnitřního předpisu.  
Současný stav je takový, že část pravidel pro zacházení s prostředky fondu je 
obsažena v Pravidlech pro hospodaření se sociálním fondem, další část v příloze č. 1 
Kolektivní smlouvy Pravidla pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu (tedy 
samostatném dokumentu, jenž není vnitřním předpisem ani jeho součástí).  
Rada považuje za žádoucí, logické a odpovídající ustanovením zákona č. 341/2005 
Sb., aby všechna pravidla týkající se sociálního fondu byla v budoucnosti obsažena 
v jediném dokumentu – vnitřním předpisu FZÚ Pravidla pro hospodaření se 
sociálním fondem.  

 



• J. Řídký informoval Radu, že podle zatím neoficiálních zpráv stanoví v letošním roce orgány 
AV ČR termín pro odeslání materiálů se žádostmi o přidělení investičních prostředků na 
přístrojové vybavení na rok 2015 na 31. 5. Bylo dohodnuto, že zainteresovaní pracovníci 
budou o tomto vývoji co nejrychleji informováni, aby měli čas na přípravu formálních 
náležitostí. Rada by potom návrhy, připravené v duchu jejího usnesení po minulém 
projednávání velkých investic (viz bod 2 zápisu ze 47. zasedání – „Rada znovu podpořila 
návrh, aby žádosti o velké investice byly v příštích letech připravovány s větším předstihem, 
prezentace probíhaly formou seminářů (nikoli nutně v jeden den) a návrhy projednala před 
předložením Radě FZÚ ředitelská rada“) projednala na květnovém zasedání. 
 

• P. Šittner a J. Řídký informovali Radu o účasti FZÚ v programu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací Gama Technologické agentury České republiky a zejména 
o posledním vývoji – ustavení komise pro využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře ve 
FZÚ.  
 

• Proběhla krátká diskuse o chystané změně loga AV ČR, o níž informoval Radu A. Fejfar.  
 

• Příští zasedání Rady se uskuteční 15. 4. 2014 od 14.00 hodin na Slovance. Termín 
následujícího zasedání byl předběžně stanoven na 27. 5. 2014 od 14.00 v Cukrovarnické.    
 

 
 
24. 3. 2014      Petr Reimer, Jiří Rameš 
 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


