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Zápis z 82. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 25. dubna 2019 na pracovišti Cukrovarnická 

 

Přítomni: A. Dejneka, A. Fejfar, J. Houžvička, F. Chmelík, S. Kamba, J. Kolorenč, P. Lejček, 

J. J. Mareš, M. Nikl, M. Prouza, J. Řídký, Z. Samec, O. Schneeweiss  

Omluveni: Z. Doležal, T. Mocek 

Tajemník: J. Rameš 

Hosté: J. Šafanda 

 

 

 

Program jednání 
 

 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 81. zasedání konaného 19. 3. 2019 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 81. zasedání. Rada projednala 

návrh memoranda o vědecké spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a Institute of 

Automation and Electrometry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IA&E 

SB RAS), Novosibirsk, Rusko, a vyslovila souhlas s jeho podepsáním (hlasovalo 13 členů Rady). 

 

3. Ředitel FZÚ M. Prouza předložil Radě k projednání a schválení návrh rozpočtu provozních nákladů 

a výnosů FZÚ pro rok 2019 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2020 a 

2021. Členové Rady vyslechli komentář ředitele k oběma návrhům. Byli též seznámeni 

se stanoviskem Dozorčí rady FZÚ, která návrh rozpočtu projednala, vzala jej na vědomí a 

souhlasila s jeho předložením Radě FZÚ ke schválení. Proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu a 

hlasování o návrhu střednědobého výhledu, a to s následujícími výsledky:   

- Rada schválila rozpočet provozních nákladů a výnosů pro rok 2019, 

- Rada schválila střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2020 a 2021. 

Oba schválené dokumenty jsou přístupné na webu FZÚ v rubrice Výroční zprávy a rozpočty. 

 

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

pracovištích AV ČR v rámci Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů pro čtyři 

kandidáty, jejichž kandidaturu projednala vnitřní výběrová komise, a to v komisí navrženém 

pořadí: 1. Ing. Martin Cigl, Ph.D., 2. Ing. Prokop Hapala, Ph.D., 3. RNDr. Orsolya Molnárová, Ph.D., 

4. Frans Nilsén, D.Sc.(Tech.). 

 



5. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a St. Petersburg 

State University, Rusko. 

 

6. M. Nikl poskytl Radě další informace o nové verzi databáze DAGRA, o níž hovořil na 80. zasedání, 

a konstatoval, že byla úspěšně uvedena do provozu pro zadávání návrhů projektů GA ČR 2020. 

Seznámil Radu se statistikou počtů a úspěšnosti návrhů projektů GA ČR podaných z FZÚ v letech 

2014 až 2019. Poté předložil Radě k projednání seznam projektů GA ČR i dalších poskytovatelů, 

jichž se účastní FZÚ a které byly vloženy do databáze DAGRA od prosince 2018 - poté, co se Rada 

naposledy zabývala tímto tématem (viz zápis z 80. zasedání, bod 11). Na základě podnětů ze 

vzniklé diskuze M. Nikl zajistí do příštího zasedání podrobnější finanční porovnání návrhů GA ČR 

v celkových ukazatelích za loňskou a letošní soutěž. 

Materiály k tomuto bodu jsou uloženy u tajemníka Rady. 

 

7. Různé 

 M. Prouza informoval Radu o aktuálním stavu spolupráce ústavu na projektu Cherenkov 

Telescope Array (CTA). Konstatoval, že práce na projektu úspěšně pokračuje a pracovníci 

ústavu jsou zapojeni do designu, výroby a testování zrcadel pro teleskopy SST, do 

systému kalibrace a monitoringu observatoře a do jejího vědeckého programu. Je 

připravována aktualizace MoU konsorcia CTA pro další fázi projektu. FZÚ je v projektu 

CTA významným partnerem.  

 M. Prouza seznámil Radu s chystanými změnami na pozicích vedoucích některých sekcí. 

 M. Prouza informoval Radu o posledním vývoji v projektu SOLID 21. Seznámil Radu s tím, 

že probíhají výběrová řízení na přístoje, a s podrobnostmi týkajícími se uskutečněného 

výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vybraným zhotovitelem je firma OHL ŽS. Stavba 

by podle aktuálního harmonogramu měla být zahájena v červnu 2019 a dokončena 

v březnu 2021. 

 M. Prouza poté navázal na informaci, s níž seznámil Radu na minulém 81. zasedání Rady 

a která se týkala pre-screeningu návrhů strategických projektů v rámci nových 

operačních programů (viz zápis z 81. zasedání, bod Různé). Konstatoval, že z jednání 

s MŠMT vyplynulo, že harmonogram pro posuzování těchto návrhů je delší, než se 

původně očekávalo, a zpětná vazba po hodnocení  projektů v rámci pre-screeningu  by 

měla být známa až na podzim tohoto roku.  

 M. Prouza dále shrnul současný stav projektů řešených ve FZÚ v rámci OP VVV.  

 F. Chmelík informoval Radu o tom, že letošním termínem pro podání přihlášek ke studiu 

doktorských studijních programů na Matematicko-fyzikální fakultě UK je 30. duben. Od 

příštího roku budou vypisovány 2 termíny ročně.  

 M. Nikl informoval Radu o postupujícím sbližování tematik a kooperaci skupin 

zabývajících se technologií a charakterizací tenkých diamantových vrstev z odd. 26 (Š. 

Stehlík), 27 (A. Kromka) a 18 (V. Mortet), synergii jejich aktivit nejen pro projekt Solid21 a 

možnosti jejich sjednocení do jednoho organizačního útvaru v budoucnu. Vytvoření 

nového útvaru je podpořeno projektem Solid21 z pohledu laboratorního i lidského 

zázemí a aktuální plány počítají se sjednocením a přesunem skupin Š. Stehlíka a  

 

 

 



A. Kromky do areálu Na Slovance, čímž vznikne základ nového útvaru. 

 Příští zasedání Rady proběhne v pondělí 27. května 2019 od 14 hodin na pracovišti 

Cukrovarnická.  

 

 

 

 

 

 

29. 4. 2019       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


