
Zápis ze zasedání Rady MÚ 17.2.2009 
 

Účast: dle prezenční listiny. 
 
1. Program 
 - Rozpočet MÚ na rok 2009 
 - Návrh na udělení Bolzanovy medaile 
 - Návrh na udělení prémie Otto Wichterleho 
 - Různé 
 
Rada jednomyslně schválila program. 
 
2. Rozpočet MÚ. M. Tvrdý podrobně seznámil členy Rady s návrhem rozpočtu MÚ na letošní 
rok a zodpověděl několik upřesňujících dotazů. Rada jednomyslně rozpočet schválila. 
 
3. Návrh na Bolzanovu medaili. B. Maslowski přednesl Radě návrh Petra Hájka a svůj na 
udělení  Bolzanovy medaile prof. V. Zizlerovi a vysvětlil důvody, které  k tomuto návrhu 
vedly. Členové Rady se shodli na konstatování vysokých kvalit vědecké práce V. Zizlera a 
také na jeho zásluhách o povznesení české vědy i v zahraničí a doporučili navrhnout udělení 
Bolzanovy medaile. 
 
4. Návrh na udělení prémie Otto Wichterleho. Rada zvažovala tři možné kandidáty,  kolegy 
Jeřábka, Kouckého a Šremra. Rada schválila jednomyslně podání návrhu na udělení prémie 
pro dr. Kouckého a z ostatních dvou kandidátů hlasováním rozhodla poměrem hlasů 6:2 (1 se 
zdržel) navrhnout udělení prémie Otto Wichterleho v letošním roce dr. Šremrovi. 
 
5.  a) Čechovská přednáška. Oslovený prof. V. Šverák souhlasil se svým vystoupením 
v prestižní Čechovské přednášce. Termín byl dohodnut na  30.6.2009. Přednáška se uskuteční 
ve velké posluchárně MÚ. 
 b) Dovolba dvanáctého člena Rady. Od úmrtí ředitele dr. Sochora Rada pracuje jen 
v jedenáctičlenném složení. Předseda Rady navrhl, aby byla dána možnost účastnit se aktivně 
práce Rady novému řediteli, který se funkce ujme 1.5.2009. Rada souhlasí. 
 c) Změny ve struktuře a fungování GA ČR. Rozsáhlou informaci podal Radě  
prof. Netuka, který je členem předsednictva GA ČR. Podrobně byla diskutována možnost 
navržení některých pracovníků MÚ do panelu hodnotitelů. 
 d) Nové osobní příplatky. M. Tvrdý seznámil Radu s principy, podle kterých 
připravuje nové osobní příplatky. Zároveň upozornil na neustále se snižující produkci v MÚ 
(dle výstupů v ASEPu). 
 
 
Praha, 24.2.2009 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
Schválil: Maslowski 


