
 
Ev. č. RFZU/Z-85/2019 

 
 

Zápis z 85. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 3. prosince 2019 na pracovišti Cukrovarnická 
 
Přítomni: A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, F. Chmelík, S. Kamba, J. J. Mareš, T. Mocek, M. Nikl, 
M. Prouza, J. Řídký, O. Schneeweiss 
Omluveni: J. Houžvička, J. Kolorenč, P. Lejček, Z. Samec 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora 

 
 
 

 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 84. zasedání konaného 17. 9. 2019 bez 
připomínek. 

 
2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 84. zasedání. Rada hlasovala 

celkem o 5 bodech:   
 Rada schválila navržené změny vnitřního předpisu R/1 – Organizačního řádu FZÚ. 

(Hlasovalo 15 členů Rady.) 
 Rada schválila návrh ředitele na úpravu organizace práce v závěru roku 2019. (Hlasovalo 

14 členů Rady.) 
 Rada projednala návrh na jmenování Ing. K. Jungwirtha, DrSc., emeritním vědeckým 

pracovníkem AV ČR a vyslovila souhlas s podáním návrhu Akademické radě AV ČR. 
(Hlasovalo 15 členů Rady.) 

 Rada projednala návrh konsorciální smlouvy k založení konsorcia Digital Innovation Hub – 
Brain 4 Industry. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Cooperation agreement) mezi FZÚ a 
Slovenskou Akademií věd. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 
3. Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2018 do rezervního fondu. 

 
4. Rada vyslovila předchozí souhlas s návrhy na navýšení smluvních mezd těmto pracovníkům: 

J. Andreasson 
P. Bakule 
S. Weber 

        K tomuto bodu přijala Rada usnesení ev. č. RFZU/U1/Z-85/2019. 
 
 



5. Ředitel FZÚ podrobně zdůvodnil návrh změn vnitřního předpisu R/1 – Organizačního řádu FZÚ. 
Jde o 

 změnu názvu oddělení 97 (dosud Oddělení systémového inženýrství) na Oddělení 
technické infrastruktury a přístrojových služeb, anglicky Department of Technical 
Infrastructure and Instrumentation Services; 

 vypuštění podrobného organizačního schématu Sekce 9 (přílohy 3) z Organizačního řádu. 
 

Rada navržené změny Organizačního řádu schválila. 
 

6. Rada projednala návrh smlouvy o partnerství FZÚ na projektu velké infrastruktury CzechNanoLab 
(viz též zápis z 84. zasedání, bod 8). 
 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a Osaka 
University, Institute of Scientific and Industrial Research, Japonsko. 
 

8. Rada projednala návrh memoranda o vědecké spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi 
FZÚ (Centrum HiLASE) a Fondazione Bruno Kessler, Itálie. 
 

9. Různé 
 M. Nikl seznámil Radu s návrhy projektů s účastí FZÚ v rámci grantových výzev GA ČR a 

dalších, podaných od března 2019 podle aktuálního stavu v databázi DAGRA. Seznam 
návrhů, který M. Nikl vypracoval, je uložen u tajemníka Rady.  

 M. Prouza a M. Nikl seznámili Radu s pokračováním příprav na ustanovení nového 
oddělení, které bude koncentrovat skupiny A. Kromky (odd. 27), Š. Stehlíka (odd. 26) a 
V. Morteta (odd. 18) zabývající se tematikou technologie a charakterizace diamantových 
vrstev a uhlíkových nanostruktur. Za předpokladu další praktické integrace činnosti 
skupin bude nové oddělení ustanoveno do konce r. 2020. 

 T. Mocek seznámil Radu s návrhem dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum 
HiLASE a Lomonosov Moscow State University (Faculty of Physics). Tato dohoda nemohla 
být z termínových důvodů projednána na tomto zasedání a bude Radě předložena 
k projednání per rollam.  

 M. Prouza reagoval na dotaz Z. Doležala a krátce informoval Radu o spolupráci ELI 
Beamlines s projektem EuPRAXIA.  

 F. Chmelík informoval Radu o tom, že MFF UK zavádí II. běh přijímacího řízení ke studiu 
doktorských studijních programů, termín podání přihlášek je do 31. 12. 2019.   

 M. Prouza informoval Radu o potřebě schválit změnu Vnitřního mzdového předpisu FZÚ 
spočívající v úpravě hranic v jednotlivých tarifních třídách v souvislosti s navýšením 
minimální mzdy. Nová verze mzdového předpisu bude Radě předložena ke schválení per 
rollam v takovém termínu, aby nabyl platnosti od 1. 1. 2020.  

 M. Prouza informoval Radu o dalším vývoji v oblasti prescreeningu návrhů strategických 
projektů pro nové operační programy v období 2021-2027 (viz též zápisy z 81. a 84. 
zasedání Rady FZÚ, body Různé). Konstatoval, že prescreening se ukázal být méně 
důležitý, než se původně očekávalo. Všechny projekty budou vycházet ze stejných 
startovních podmínek bez ohledu na předchozí výsledky prescreeningu.  

 
 



 
 
 

 A. Fejfar informoval Radu o tom, že na Studentské vědecké konferenci Otevřené vědy 
2019 obsadili v I. vědní oblasti 1., 2. i 3. místo studenti, kteří realizovali své roční stáže ve 
Fyzikálním ústavu.   

 Příští zasedání Rady proběhne v PONDĚLÍ 23. března 2020 od 14 hodin na pracovišti 
Slovanka.  

 
 
 
 
 
6. 12. 2019       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 
        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 
 


