
    Ev. č. RFZU/Z-56/2015 
 
 

Zápis z 56. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 24. března 2015 na pracovišti Cukrovarnická 
 

Přítomni: A. Fejfar, M. Glogarová, J. Hořejší, M. Hof, J. Humlíček, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, 
M. Nikl, P. Reimer, J. Řídký, P. Šittner (12 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: P. Hedbávný, O. Schneeweiss 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora, J. Chýla, V. Nekvasil 

 
 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis z 55. zasedání konaného dne 9. 12. 
2014 bez připomínek. 
 

2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky trojího hlasování per rollam v období po 55. zasedání.  
• V prvním z nich Rada projednala návrh dohody o vzájemné spolupráci (MoU) mezi FZÚ a 

centrem CERIT-SC v Brně (13 hlasujících, Rada vyslovila souhlas). 
• Ve druhém projednala Rada návrh dohody o vzájemné spolupráci (MoU) mezi FZÚ a 

Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) v Korejské republice (14 hlasujících, Rada 
vyslovila souhlas). 

• Ve třetím projednala Rada podání návrhu na udělení čestné medaile Za zásluhy o 
Akademii věd České republiky P. Boháčkovi ředitelem FZÚ (13 hlasujících, Rada vyslovila 
souhlas). 

 
3. Rada projednala návrh na udělení Akademické prémie P. Jelínkovi a doporučila ho řediteli 

k podání.  
 

4. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho. Navrhovaní kandidáti jsou 
M. Ondráček, E. Tereshina a L. Fekete, Rada vyslovila souhlas s podáním všech tří návrhů.  

 
5. Rada projednala a doporučila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů  na 

pracovištích AV ČR v rámci Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů pro tři kandidáty, 
jejichž kandidaturu projednala výběrová komise tvořená členy kolegia ředitele, a to v pořadí, jaké 
komise doporučila: 1. V. Stepkova , 2. J. Kaštil, 3. P. Ashcheulov. 
 

6. Rada projednala dohodu o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Institute of Physics, Vietnam Academy of 
Science and Technology. 

 



 
7. Rada projednala dvě dohody o záměru (Letters of Intent) mezi FZÚ a  

- Institute  of  Applied Materials Science of the Vietnam Academy of Science and 
Technology, téma Development of hydrogenated silicon thin films for solar cells and 
alternative applications  

- Ho Chi Minh City Institute of Physics, Vietnam  Academy of Science and Technology, téma 
Development and application of measuring methods for spectral changes of solar 
radiation with aim to realize optimal structures of the solar cells based on hydrogenated 
silicon thin films. 

 
8. M. Nikl připomněl přítomným technické novinky ve fungování databáze DAGRA.  Návrh projektu 

v DAGRA  přechází do stavu “Podán“ aktem podání návrhu. Zaškrtnutím příslušného políčka 
navrhovatel závazně potvrzuje správnost uvedených údajů. Systém poté odešle emaily 
pracovníkům zařazeným do řešitelského týmu a jejich vedoucím oddělení.  Podáním projektu se 
spouští schvalovací sekvence po linii: vedoucí oddělení členů projektového  týmu   -> vedoucí 
sekce navrhovatele -> pracovník THS. V této fázi není již možné návrh projektu upravovat.  Po 
schválení návrhu všemi stupni přejde projekt v DAGRA do stavu „schválen“, čímž je připraven k 
projednání na Radě FZÚ  a poté k odeslání z ústavu. M. Nikl upozornil, že ne všechny projekty 
jsou v současnosti ve stavu „schválen“, což může být způsobeno tím, že „vícestupňové“ 
schvalování v některých případech nefunguje dobře, protože mu některý z příslušných 
schvalovatelů nevěnuje dostatečnou pozornost.  
Rada poté projednala seznam nových žádostí o grant GA ČR pro rok 2016, který M. Nikl 
vypracoval podle stavu v databázi DAGRA k 23. 3. 2015. Při prezentaci seznamu upozornil mimo 
jiné na nekonzistence v navrhované výši vkladu FZÚ do osobních nákladů u některých projektů. 
Některé projekty žádají v této kategorii na první pohled neúměrně vysoké částky. K tomu se 
rozvinula diskuse, v níž J. Řídký a P. Šittner objasnili příčinu problému (nová pravidla GAČR pro 
odměňování z grantů a z nich vyplývající požadavek, aby FZU stvrdil, že bude v případě schválení 
projektu dofinancovávat mzdy členů řešitelských týmů z prostředků ústavu) a seznámili Radu 
s tím, jak tento problém řeší – pro pracovníky FZÚ byl vypracován „algoritmus“ pro stanovení 
osobních nákladů v žádostech o granty GA ČR sestavovaných podle současných pravidel této 
agentury. U jiných projektů je požadovaný vklad FZÚ, který se objevil v DAGRA, naopak nulový, 
což může být částečně způsobeno tím, že žadatelé se dostatečně neseznámili s nově platnými 
pravidly.  
V diskusi J. Řídký i další opakovaně a důrazně upozorňovali na problémy způsobené tím, že GAČR 
při jednotlivých grantových výzvách v různých letech dramaticky mění pravidla, což neúnosně 
zatěžuje jak vědce, kteří o granty žádají a musí tato neustále jiná pravidla zvládat, tak 
administrativu ústavu. Neustále se měnící pravidla financování stanovená GA ČR nemusí být 
kompatibilní s vnitřními pravidly ústavů a institucí, mohou se s nimi dostávat do střetu a 
vyžadovat jejich opakované dolaďování.  
Diskuse se dotkla i projektů financovaných MŠMT a EU. Bylo konstatováno, že situace v této 
oblasti je v tuto chvíli poněkud nejasná a problematická.  
Rada doporučila M. Niklovi připravit na příští poradu vedení FZÚ návrh opatření na ošetření stavu 
starších projektových žádostí tak, aby se minimalizoval počet položek v neukončeném stavu. O 
přijatých opatřeních bude referovat na příštím zasedání Rady v dubnu 2015. 
 



9. Rada projednala návrh Kolektivní smlouvy mezi FZÚ a Základní organizací OSPVV při FZÚ 
a doporučila ji, poté co bude schválena odborovou konferencí, řediteli k podpisu.  

 
10. Různé 

• J. Řídký seznámil Radu s otázkami spojenými s konstrukcí mezd nositele ERC 
Consolidator Grantu J. Kuneše a členů týmu, který bude grantový projekt řešit. Pokud 
by mzda měla být v některých případech stanovena jako smluvní, bude návrh na její 
přiznání předložen Radě ke schválení.   

• J. Řídký dále Radu informoval o tom, že bude svolána schůze vedoucích oddělení FZÚ, 
na níž R. Hvězda přednese informaci o možnostech Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Hovořil též o současných představách a záměrech, jaké projekty 
spojené s FZÚ budou v rámci tohoto programu podány  - týkaly by se ELI, HiLASE, dále 
je v plánu společný velký projekt pro další obory rozvíjené ve Fyzikálním ústavu.    

• P. Reimer upozornil na to, že vzhledem k termínu pro podávání žádostí o velké 
investice na AV ČR, o němž se předpokládá, že bude stejně jako v loňském roce na 
konci května, je třeba zahájit přípravu seminářů, na nichž proběhnou stejným 
způsobem jako vloni vnitřní obhajoby. 

• P. Reimer také připomněl, že je třeba, aby iniciátoři návrhů předkládaných Radě se po 
jejich schválení nebo projednání dále starali o jejich osud – zejména aby byly 
prostřednictvím sekretariátu předloženy řediteli k podpisu a odeslány z ústavu, 
případně aby schválená MoU byla rovněž uvedena v seznamu na webu ústavu.   

• Členové Rady se shodli na tom, že návrhy na ceny, prémie a podobně, jejichž podání je 
vázáno pevným termínem stanoveným AV ČR, je žádoucí projednávat na zasedáních 
Rady probíhajících co nejblíže těmto termínům, nikoli dříve. 

• Příští zasedání Rady se uskuteční v úterý 28. 4. 2015 od 14.00 hodin Na Slovance 
(rozpočet), následující 26. 5. 2015 v Cukrovarnické (velké investice), další 23. 6. 2015 
Na Slovance (výroční zpráva FZÚ).   

 
 

26. 3. 2015                                 Petr Reimer, Jiří Rameš 
 


