
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
ÚSTAVU FYZIKY MATERIÁL Ů AV ČR, v. v. i. 

 
 

Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. plnila v roce 2007 své úkoly v 
souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných vědeckých institucích a řídila při svém 
jednání Stanovami Akademie věd České republiky a svým jednacím řádem. Před 
jednáním byly rozeslány členům Rady příslušné materiály a z každého jednání byl 
pořízen zápis. Místopředseda Rady se účastnil pravidelně zasedání Rady Ústavu fyziky 
materiálů AV ČR, v. v. i. 

Dozorčí rada se sešla v roce 2007 v souladu se Stanovami na dvou zasedáních. Na 
prvním ustavujícím zasedání Dozorčí rady 6.6.2007 byl jmenován tajemník a byl 
projednán a schválen jednací řád Dozorčí rady jako povinný vnitřní předpis pracoviště 
podle §20 odst. 1 bodu f zákona č. 341. Navržený jednací řád byl následně 4.7.2007 
schválen Akademickou radou AV ČR. Složení Dozorčí rady je uvedeno v příloze této 
zprávy. Byly diskutovány otázky související s rolí Dozorčí rady v případě zapojení ÚFM 
AV ČR, v. v. i. do projektu CEITEC. Vzhledem k existujícím nejasnostem kolem tohoto 
projektu bylo projednávání této problematiky přeloženo na dobu, kdy bude známa 
definitivní podoba projektu. 

Na druhém zasedání dne 20.12.2007 se Dozorčí rada seznámila s předběžnou zprávou 
o finančním hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za období 1-11 měsíc 
roku 2007  a vzala ji na vědomí bez námitek.  

Dozorčí Rada konstatuje, že vedení Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. respektovalo 
při hospodaření jak Stanovy AV ČR tak i a obecně závazné předpisy.  

 

 

 

V Brně 20.12.2007 

                                                                                 Ing. Pavel Vlasák, DrSc.,                         
                                                                                 předseda Dozorčí rady 
 
 

 

 

Příloha: složení Dozorčí rady fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. : 

Ing. Pavel Vlasák, DrSc., předseda 
Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc., místopředseda 
 
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. 
Prof. RNDr.  Eduard Schmidt, CSc.  
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c. 
 

Ing. Pavel Hutař, Ph.D., tajemník 


