
Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i. 
konaného dne 19. února 2008 

 
 
Přítomni:  O. Došlý, P. Drábek, R. Hakl, B. Maslowski, I. Netuka, L. Pick, J. Sgall, A. Sochor, I. Straš-
kraba, M Tvrdý a tajemnice RMÚ  L. Burešová;  
Omluveni: E. Feireisl, M. Křížek 
 
 

1. Zhodnocení výzkumného zám ěru. Členové Rady byli předem seznámeni 
s připravovaným materiálem k průběžnému hodnocení plnění výzkumného záměru 
v MÚ, který připravilo vedení ústavu podle propozic AV. Řada připomínek k textové 
části (analýze SWOT) byla odevzdána předem. Řada projednala tyto návrhy a 
členové Rady vznesli další drobné připomínky a návrhy k textu, které byly předány 
vedení k rozhodnutí a případnému zapracování. Rada vyjádřila se zprávou jako 
celkem souhlas. 

2. Rozpočet MÚ na rok 2008.  Rada byla před jednáním seznámena s návrhem 
rozpočtu, který je ze zákona koncipován jako vyrovnaný. A. Sochor úvodem podal 
informaci o odcházejících vědeckých pracovnících a také o možnostech přijetí nových 
pracovníků v letošním a příštím roce z finančního hlediska. MÚ při přestavbě platů 
naplánoval mnohem více prostředků na mzdy, proto je rozpočet značně napjatý. 
M. Tvrdý poté zodpověděl některé konkrétní dotazy členů Rady ke složení rozpočtu a 
k jednotlivým položkám..  Rada posléze návrh rozpočtu jednomyslně schválila. 

3. Smlouva o Sdružení jihomoravských pracoviš ť AVČR (dále Smlouva). Rada byla 
předem seznámena se zněním smlouvy Smlouvy a nemá žádné připomínky. Rada  
souhlasí se zněním Smlouvy. 

4. Návrh na Bolzanovu medaili.  Předsedovi Rady byl doručen návrh prof. J. Krajíčka 
na nominaci profesora Stephena A. Cooka z Kanady na Bolzanovu medaili. Rada po 
projednání tento návrh jednomyslně schválila. 

5. Různé:  
a) Schváleno per rollam.  V období mezi dvěma schůzemi Rady byl schválen 

per rollam návrh na pozvání profesora Gillese Godefroy z Francie k 
Čechovské přednášce 2008. Dále byla schválena Zpráva o činnosti MÚ za 
rok 2007 s návrhem na anotaci vybraného výsledku a návrhy na zahraniční 
pobyty v rámci reciprocity. 

b) Čechovská p řednáška . B. Maslowski konstatoval, že prof. Godefroy pozvání 
k Čechovské přednášce s potěšením přijal. Přednášku ústav letos uspořádá 
1. dubna ve velké posluchárně MÚ. 

c) Žádost odd ělení logiky.  Vedoucí oddělení P. Pudlák poslal Radě MÚ dopis, 
v němž vyjádřil nutnost rozšíření počtu pracoven pro oddělení logiky z důvodu 
neustálého navyšování počtu pracovníků. Po projednání s pracovníky 
oddělení navrhuje k tomuto účelu zrušit některou z nadstandardních 
pracoven. Rada vzala na vědomí tyto informace, avšak souhlasila s návrhem 
A.Sochora, aby byl problém řešen nejprve mimo rámec Rady na schůzi 
vedoucích oddělení. 

 
 
 
Zapsala: Burešová                                                                                     schválil: Maslowski 


