
Zápis ze zasedání Rady MÚ 1.6.  2012 
 
Účastni: E. Feireisl, P. Drábek, R. Hakl, M. Markl, Vl. Müller, B. Maslowski, I. Netuka, 
                M. Tvrdý     
Omluveni: M. Engliš, Z. Došlá, J. Hamhalter, Š. Nečasová 
Hosté:       P. Krejčí, R. Roháčková, ing. Korbelová  (obě na část jednání) 
 
Program: 
1.  Vystoupení paní auditorky ing. Korbelové, seznámení se závěry auditu 
2.  Zpráva o činnosti a hospodaření MÚ v roce 2011 
3.  Schválení rozpočtu na rok 2012 
4.  Atestace důchodců a postdoktorský program 
5.  Bolzanova medaile 
6.  Česká hlava 
7.  Výsledky konkurzu,  budoucnost kabinetu didaktiky matematiky 
8.  Různé 
 
Rada program jednomyslně schválila. 
 
1.  Auditorka ing. Korbelová informovala o výsledcích auditu. Upozornila Radu na nedostatky 
v projednávání a schvalování změnových listů prací při rekonstrukci oken  a fasády  přední 
budovy a při rekonstrukci teras na zadní budově. Dále vyslovila výhrady ke způsobu výběru 
firmy na tyto rekonstrukce. Zároveň však konstatovala, že nedošlo k porušení zákona. 
 
2.  Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MÚ za rok 2011 Rada projednala a schvaluje ji s 
připomínkami, které se pan ředitel zavázal zapracovat. 
 
3.  V souvislosti s rozpočtem na rok 2012 pan ředitel Radu informoval o malé úspěšnosti 
žádostí o granty v roce 2011. R. Roháčková seznámila Radu se smlouvou na rekonstrukci 
výtahu a schodiště v zadní budově MÚ. Rada rozpočet na rok 2012 schválila.  Rada 
konstatovala nezbytnost úspor vzhledem k možnému dalšímu snížování institucionálních 
prostředků Akademie věd. 
 
     Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Podzimek na rekonstrukci výtahu a schodiště 
v zadní budově. Rada ukládá řediteli, aby v případě navýšení ceny oproti rozpočtu ve 
smlouvě o částku vyšší než 10%  Radu informoval a vyžádal si její souhlas. 
 
     Ředitel Radu informoval o záměru v případě nutnosti pověřit vědecké pracovníky ke 
spolupráci s průmyslovými subjekty s cílem získání dalších prostředků do rozpočtu ústavu. 
Rada si je vědoma, že takové pověření může potenciálně narušit svobodu vědecké práce 
a tuto možnost zváží. 
 
4.  Ředitel navrhl provádět atestace důchodců každý rok. Po diskuzi s Radou a předsedou 
Konkurzní a atestační komise bylo dohodnuto, že se důchodci budou atestovat v časové 
závislosti na jejich pracovních smlouvách. 
 
 Š. Nečasová s B. Kubisovou vypracovaly předběžný rozpočet na postdoktorský program 
v celkové výši 13 mil. Kč. E. Feireisl navrhuje zapojit zájemce, kteří z konkurzu konaného 
28. 5. 2012 vyšli s vynikajícími výsledky, do tohoto vznikajícího postdoktorského programu.  
 
5. K nejbližšímu termínu budou předloženy návrhy na udělení Bolzanovy medaile                                           
L. Somerovi (opakovaný návrh), P. Drábkovi (návrh připraví M. Tvrdý)  a V. Součkovi  (návrh 
připraví M. Markl). 
 
6.  P. Krejčí navrhuje ocenění Česká hlava pro prof. Fiedlera. Rada MÚ pověřila ředitele, aby 
tento návrh projednal s Akademickou radou AV ČR. 
 
7.   M. Markl Radu seznámil s výsledky zasedání Konkurzní a atestační komise konaného 
28. 5. 2012.  Rada na základě těchto informací doporučuje řediteli, aby sám zvážil a rozhodl, 



zda přijme do zaměstnaneckého poměru dr. Čmejrkovou a tím zachová v MÚ kabinet 
didaktiky matematiky.  
 
8.   Čechovská přednáška by se měla uskutečnit na podzim letošního roku. Je třeba podat 
návrhy na řečníka. Rada pak tento bod projedná per rollam.  
 
Příští řádná schůze Rady MÚ se uskuteční v říjnu 2012. 
 
 
                                                                   Zapsala: Lucie Burešová 
                                                                    Schválil:  Martin Markl 
 
Přílohy:  Výročni zpráva o činnosti a hospodaření za rok  2011 
                Návrh rozpočtu na tok 2013 
                Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


