
Zápis z 9. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konané 4. prosince 2007 na pracovišti Slovanka   

 

Přítomni:    M. Glogarová, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Chýla, V. Janiš, K. Jungwirth,  

 J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek  

Omluveni:   P. Hedbávný, J. Humlíček, P. Höschl 

Hosté: F. Máca, J. Rosa, J. Vítková, P. Vrátil  

 

Program jednání   

1. Rada schválila zápis ze svého 8. zasedání konaného 9. 10. 2007, bez připomínek.  

2. Rada projednala návrh na úpravu vnitřního mzdového předpisu FZÚ, který zdůvodnili    

J. Řídký a P. Vrátil. Po diskusi a doplňujícím návrhu A. Šimůnka, týkajícího se rozpětí 

mzdových tříd výzkumných pracovníků, schválila upravenou verzi mzdového předpisu 

(Příloha 1). V souvislosti s odměňováním pracovníků v mzdových třídách O1 – O7 Rada 

podporuje záměr ředitele hodnotit tyto pracovníky v pravidelných intervalech tří let.  

3.   F. Máca informoval Radu o způsobu přípravy výroční zprávy FZÚ za rok 2007. Podklady 

pro tuto zprávu budou Radě předloženy na jejím příštím zasedání.  

4.  A. Šimůnek Radu informoval o výsledku atestací výzkumných pracovníků, jež proběhly 

ve dnech 31. 10. a 14. 11. 2007. V této souvislosti se Rada zabývala problematikou věko-

vé struktury ústavu a rozhodla vrátit se k této otázce na příštím zasedání.   

5.   J. Řídký a J. Kočka informovali Radu o stavu příprav Institutu Aplikovaných věd (IAV) a 

postoje FZÚ k dalším projektům v rámci operačních programů EU Výzkum a vývoj pro 

inovace (VaVpI). Rada se shodla na tom, že některé body stávající verze Zakládající 

smlouvy IAV je třeba ještě dopracovat. Pověřila J. Kočku a J. Chýlu zpracovat pro ředite-

le návrh úprav jejího textu tak, aby zohlednil připomínky vznesené v diskusi.  

J. Řídký také informoval o dalších projektech operačních programů VaVpI, které jsou 

různými institucemi ČR připravovány a vyjádřil názor, že FZÚ by měl především podpo-

rovat ty projekty, na nichž se aktivně podílí. Rada toto jeho stanovisko podpořila.  

6.   Různé 

- A. Šimůnek informoval Radu, že na jejím příštím zasedání budou předloženy k diskusi  

návrh úpravy volebního řádu Rady vypracovaného A. Šimůnkem a stanoviska dalších 

členů pracovní skupiny (M. Glogarové, J. Kočky a J. Krásy) k tomuto návrhu i stáva-

jícímu volebnímu řadu. 

- J. Kočka upozornil na možnost a potřebu podávání projektů vědeckými pracovníky 

jednotlivých sekcí do 7. rámcového programu EU a v rámci ERC. 

- J. Řídký informoval Radu o jeho úmyslu jmenovat V. Janiše od 1. 1. 2008 vedoucím 

Sekce 2 a zároveň statutárním zástupcem ředitele.  

- J. Řídký požádal Radu o souhlas s udělením ředitelského volna s plnou náhradou 

mzdy ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2007. Rada s tím jednomyslně souhlasila.   

- E. Hulicius informoval Radu o neuspokojivém výsledku žádostí o granty GA AV a 

GA ČR, zejména v kategorii juniorských grantů. 

7. Příští zasedání Rady se bude konat 15. 1. 2008 na pracovišti v Cukrovarnické. 

V Praze dne 4. 12. 2007 

J. Chýla  

J. Kodymová      


