
Zápis z ustavujícího zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. 
Upravený text schválený Radou 27.2.2007  

 
Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš,  
K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek 

Omluveni: P. Hedbávný 
 
1. K. Jungwirth přivítal všechny přítomné členy Rady FZÚ AV ČR, v. v. i. na jejím 

ustavujícím zasedání s tím, že pevně doufá, že všichni nově zvolení členové svou aktivní 
prací v Radě přispějí k úspěšné činnosti Ústavu, a to nejen v současné mimořádně náročné 
fázi přechodu na v. v. i. Současně informoval členy Rady o akutní krizové situaci vzniklé 
zcela nečekaně v polovině února (z velmi vážných zdravotních důvodů se ocitl Ústav ze 
dne na den bez vedoucího Hospodářské správy) a vyzval členy Rady k účasti na 
vyhledávání nového vhodného kandidáta na funkci vedoucího Hospodářské správy Ústavu. 
Po tomto úvodním slově předal K. Jungwirth řízení ustavujícího zasedání P. Höschlovi, 
nejstaršímu členovi Rady. 

2. Rada se rozhodla neprojednávat prozatím návrh Statutu FZÚ AV ČR v. v. i., předloženého 
K. Jungwirthem. 

3. Po podrobném projednání a úpravách textu předloženého K. Jungwirthem schválila Rada 
jednomyslně  Jednací řád Rady FZÚ AV ČR v. v. i. 

4. Rada podrobně projednala postup oddělené volby svého předsedy a místopředsedy. 

5. Návrhy na předsedu Rady přednesli V. Janiš a M. Glogarová. V Janiš navrhl J. Chýlu s 
odůvodněním, že by ředitel neměl být současně předsedou Rady. M. Glogarová svůj návrh 
na K. Jungwirtha podpořila odkazem na doporučení, obsažené v dopise předsedy AV ČR 
prof. Pačesa, že by předsedou Rady měl být ředitel. Předsedou byl zvolen J. Chýla na 
základě následujícího výsledku tajného hlasování: 

 J. Chýla  8 hlasů 
 K. Jungwirth  4 hlasy  
 Neplatný  1 hlas 

6. Návrhy na místopředsedu Rady přednesli K. Jungwirth, který zdůvodnil návrh na M. 
Glogarovou naléhavou potřebou mít ve vedení Rady osobu se znalostí problematiky a 
zkušenostmi v řízení Fyzikálního ústavu, a A. Šimůnek, který svůj návrh na J. Kočku 
zdůvodnil tradičním uspořádáním ve Fyzikálním ústavu, kdy je místopředseda 
z Cukrovarnické, je-li předseda ze Slovanky a naopak. Místopředsedou byl zvolen J. 
Kočka na základě následujícího výsledku tajného hlasování: 

 J. Kočka  8 hlasů 
 M. Glogarová  4 hlasy  
 Neplatný  1 hlas 

 
 

Příloha: Jednací řád FZÚ AV ČR v. v. i. 
 

V Praze dne 13. února 2007     zapsal: K. Jungwirth 
 

 


