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Zápis z 6. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
konané 26. června 2007 na pracovišti Slovanka 

 

Přítomni:   M. Glogarová, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček, , P. Hedbávný, J. 

Chýla, V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, O. Schneeweiss, A. Šimůnek 

Omluveni: J. Řídký, J. Kodymová 

Hosté: P. Vrátil a E. Lhotáková k bodu 5 a V. Nekvasil k bodu 6 pozvánky.    

Program jednání   

1. Rada schválila zápis z 5. zasedání, konaného 15. 5. 2007, bez připomínek. 

2. Rada schválila program jednání 6. zasedání bez připomínek. 

3. Předseda Rady předal řízení zasedání Rady P. Höschlovi, který se ujal řízení nové volby 

předsedy a místopředsedy Rady, kterou byla Rada zavázána volebním řádem pro 1. volbu 

Rady provést na svém nejbliţším zasedání po jmenování nového ředitele. 

4. Na základě sdělení ředitele J. Řídkého (formou elektronické pošty, rozeslané členům Ra-

dy před jejím jednáním), ţe „Rozdělení funkce ředitele FZÚ a předsedy Rady považuji za 

účelné a nehodlám kandidovat ani na funkci předsedy Rady ani na funkci místopředsedy. 

Dosavadní činnost Rady považuji za úspešnou a já osobně podporuji stávajícího předsedu 

Rady i místopředsedu, pokud budou ochotni kandidovat na další funkční období” se sou-

časný předseda (J. Chýla) i místopředseda Rady (J. Kočka) rozhodli kandidaturu při-

jmout. Ţádný jiný kandidát nebyl navrţen a tajnou volbou byl předsedou Rady zvolen J. 

Chýla (10 hlasů pro, 3 se zdrţeli) a místopředsedou Rady J. Kočka (8 hlasů pro, 5 se zdr-

ţelo). Řízení zasedání Rady převzal opět J. Chýla. 

5. Rada podrobně projednala Volební řád pro volbu Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. 

i., rozeslaný v pozvánce na zasedání. Jednomyslným rozhodnutím Rady byl alternativní 

návrh A. Šimůnka odloţen s tím, ţe pracovní skupina ve sloţení M. Glogarová, J. Kočka, 

J. Krása a A. Šimůnek předloţí Radě do konce roku 2007 moţnou novou versi Volebního 

řádu. Pro úpravy Volebního řádu, předloţené K. Jungwithem hlasovali 3 členové Rady 

(10 se zdrţelo), pro Volební řád, rozeslaný v pozvánce na zasedání hlasovalo 5 členů Ra-

dy, takţe ţádný návrh nezískal potřebnou většinu. Po úpravě čl. 7 bylo hlasování opako-

váno a  pro upravený Volební řád hlasovalo 9 členů Rady. A. Šimůnek návrh nepodpořil, 

neboť podle jeho názoru ani takto upravený volební řád nerespektuje princip rovnosti hla-

sů.  

6. Rada podrobně projednala a schválila Organizační řád FZÚ AV ČR, v. v. i. a současně se 

dohodla, ţe se k němu do 31. 3. 2008 vrátí, aby bylo moţné zapracovat úpravy, které se 

plným uvedením do ţivota všech aspektů nové právní formy v. v. i.. projeví. 

7. Nový vedoucí Správy FZÚ se představil Radě a krátce informoval o prvních dojmech a 

chystaných krocích.  

8. Rada projednala současný stav projektu Institutu aplikovaných věd (IAV) a stanovisko 

FZÚ k účasti na dalších jednáních. V. Nekvasil podal doplňující informace o IAV a od-

pověděl na některé z vznesených otázek.  

9. Příští zasedání Rady se bude konat 18. 9. 2007 v 10 hodin na pracovišti Cukrovarnická.  

 

V Praze dne 26. 6. 2007                                                                 

 

J. Kočka, J. Chýla 

 

 


