
Zápis ze zasedání Rady MÚ 27. 10. 2009 
 

Účast: dle prezenční listiny. Jako hosté se zasedání zúčastnili ředitel MÚ P. Krejčí a zástupce 
ředitele MÚ J. Rákosník. 
 
1. Program 
 - Projednáno per rollam 
 - Finanční situace MÚ a AV, mzdový řád MÚ 
            - Atestace a přijímání nových pracovníků 
          - Různé 
 
Rada jednomyslně schválila tento program. 
 
2. Dne 29.9.2010  Rada projednala  per rollam  pořadí návrhů reciprocit na rok 2010 s tímto 
výsledkem: 
1. Gogatishvili (Portugalsko) 
2. Opic (Portugalsko) 
3. Saxl (Petrohrad) 
4.Saxl (Moskva) 
5. Gogatishvili (Polsko) 
 
3. O finanční situaci MÚ a Akademie věd informoval Radu  J. Rákosník. Také seznámil členy 
Rady  s plány na další rok a delší období. Navrhl, kde by bylo možno ušetřit. Na J. Rákosníka 
navázal ředitel P. Krejčí, který obeznámil Radu s představou vedení ústavu. Řešit bude nutno 
například úvazky pracovníků v důchodu, kde je zapotřebí vyjasnit nová omezení, která pro 
tyto pracovníky mají platit. B. Maslowski  seznámil členy Rady s věkovou strukturou 
pracovníků v jednotlivých odděleních. J. Sgall  navrhl, aby důchodci byli v budoucnu 
zaměstnáni a placeni z grantů. tento systém funguje například na MFF UK. 
 
4. Do konce letošního roku musejí být atestováni čtyři pracovníci - P. Honzík, M. Ortaggio, 
N. D. Thapen,  E. Jeřábek.  Ředitel jmenuje pro letošní konání atestací "přechodnou" atestační 
komisi, jejímž předsedou bude M. Engliš. Od příšího roku bude nová konkurzní a atestační 
komise, kterou ředitel jmenuje později. Rada projednala možnosti složení takové komise. 
Rada také řediteli doporučila, aby komisi jmenoval na celé své volební období. Ředitel na 
některé příští jednání Rady připraví jmenný návrh nové konkurzní a atestační komise. 
 
5. Rada předběžně schválila úpravy volebního řádu pro volbu Rady MÚ AV ČR. Konečné 
znění bude schváleno per rollam. 
 
6. Rada se začala zabývat návrhy na kandidáty na přednášejícího na prestižní Čechovské 
přednášce pro rok 2010. 
 
7. Rada projednala návrh na udělení Ceny Nadace českého literárního fondu. Navržena bude 
kniha M. Křížka. 
 
8. Vzhledem k plánovanému odchodu B. Maslowského z MÚ bude nutno na příští schůzi 
zvolit nového předsedu a dovolit místopředsedu. 
 



9. Předseda Rady upozornil na potřebu znovu zhodnotit složení redakčních rad časopisů 
vydávaných v MÚ a zvážit v jednotlivých případech další obměny,  především omlazení 
redakčních rad a jejich vedení. 
Ředitel souhlasí a sám chystá postup  jak omladit redakční rady. Rada se shodla na tom, že je 
třeba v první řadě řešit pozici šéfredaktora v Czechoslovak Mathematical Journal. Rada bude 
nadále uvažovat o postupu jak redakce zmodernizovat a profilovat jejich obsah. Ředitel 
vytvoří pracovní skupinu a připraví podklady k jednání. 
Vedení také objednalo nový moderní elektronický redakční systém, díky kterému bude 
příprava časopisů lépe organizována, ušetří práci technických redaktorek ve fázi posuzování 
článku před přijetím nebo zamítnutím; na přípravu všech tří časopisů by pak měl stačit jeden 
technický redaktor na plný úvazek. 
 
10. Rada vzala na vědomí předložený seznam kandidátů pro doplňovací volbu členů Vědecké 
rady AV ČR pro funkční období 2009 - 2013. 
 
11. Rada projednala v ústavu v současnosti praktikované podmínky zaměstnávání cizinců a 
pověřila vedení ústavu, aby zjistilo, zda jsou všechny praktikované administrativní kroky 
nutné, případně, aby celý postup zaměstnávání cizinců zjednodušilo. 
 
12.  J. Rákosník informoval Radu o principech plánování mzdových prostředků z projektů 
EU.  
 
13. Vedení seznámilo Radu se svou představou zaměstnat v ústavu projektového manažera, 
tedy vědeckého tajemníka, který bude aktivně vyhledávat mezinárodní projekty a bude se 
dobře orientovat v problematice jejich získávání, bude vědeckým pracovníkům pomáhat s 
přípravou takového projektu, aby se maximálně posílily šance na jejich získání. Rada souhlasí 
s tímto plánem, vedení bude aktivně hledat vhodné kandidáty.   
 
Členové Rady se shodli, že je třeba svolat příští schůzi nejpozději do konce ledna 2010, raději 
však ještě v prosinci 2009. 
 
Praha, 12.11.2009 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
Schválil: Maslowski 


