
             Jednací řád Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ AV ČR, v. v. i. 
    

Úvod  
Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ (dále jen Shromáždění) tvoří (podle čl. 22 odst. 4 a čl. 25, 
odst. 1 Přílohy ke stanovám AV ČR) vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů zařazení 
do kvalifikačních stupňů 3a - postdoktorand, 3b - vědecký asistent, 4 - vědecký pracovník a 5 - 
vedoucí vědecký pracovník.  

Článek 1  

Shromáždění v souladu s čl. 25 Přílohy ke Stanovám AV ČR  

a)  tajným hlasováním volí a odvolává členy Rady FZÚ dle volebního řádu pro volbu Rady FZÚ,  

b)  tajným hlasováním volí a odvolává zástupce FZÚ do Akademického sněmu dle volebního 
řádu pro tuto volbu, schváleného Shromážděním,  

c)  tajným hlasováním navrhuje kandidáty na funkce předsedy AV ČR, členů Akademické rady 
AV ČR a členů Vědecké rady AV ČR dle volebního řádu pro volbu těchto kandidátů, 
schváleného Shromážděním,  

d)  vyjadřuje se k nejvýznamnějším otázkám činnosti, uspořádání a hospodaření pracoviště, které 
mu předloží ředitel pracoviště, rada FZÚ nebo dozorčí rada nebo které jsou obsaženy v žádosti 
výzkumných pracovníků o svolání schůze Shromáždění či v žádosti o hlasování Shromáždění 
elektronickou formou. 

e)  Schůze Shromáždění se schází dle potřeby. Svolává a řídí ji ředitel FZÚ nebo předseda Rady 
FZÚ. Schůze musí být svolána do dvou týdnů, požádá-li o to písemně či elektronickou 
formou nejméně jedna třetina výzkumných pracovníků FZÚ.  

 
Článek 2  

a) Volby podle čl. 1 a, b, c vyhlašuje ředitel nejméně 14 dní před jejich konáním.  K jejich 
uskutečnění jmenuje volební komisi. Volbám může předcházet schůze Shromáždění v souladu 
s čl. 1 e. 

b) Tajné volby (resp. každé z kol u voleb vícekolových) probíhají ve dvou fázích. V první fázi mají 
všichni členové Shromáždění možnost hlasovat elektronickou formou, způsobem popsaným na 
webových stránkách FZÚ (https://www.fzu.cz/shromazdeni-vyzkumnych-pracovniku). Po 
uplynutí termínu stanoveného pro elektronické volby mohou ti členové Shromáždění, kteří 
nehlasovali elektronicky, hlasovat vhozením hlasovacích lístků do urny. Termín elektronických 
voleb a termíny a místa konání voleb vhozením hlasovacích lístků stanoví ředitel při vyhlášení 
voleb. Další podrobnosti (způsob nominace a počty kandidátů, postupové klíče, počet kol…) 
stanoví jednotlivé volební řády (viz https://www.fzu.cz/shromazdeni-vyzkumnych-pracovniku).   

c) O dalších otázkách (jiných než volba či odvolání osob), např. podle čl. 1 d, mohou členové 
Shromáždění rozhodovat hlasováním na schůzi Shromáždění nebo hlasováním elektronickou 
formou. 

d) Volební právo je nepřenosné. Účastníkem hlasování se stává ten člen Shromáždění, který si 
vyzvedne elektronický nebo papírový hlasovací lístek nebo kdo hlasuje osobně na schůzi 
Shromáždění. 

 



 

e) Hlasování na schůzi Shromáždění 

Schůze Shromáždění je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování nejméně třetina členů 
Shromáždění. 

Pro schválení, resp. změnu volebního řádu pro volby podle čl. 1b a 1c a schválení, resp. změnu 
jednacího řádu Shromáždění je třeba při hlasování účasti nadpoloviční většiny členů 
Shromáždění.  

      O otázkách jiných než volba osob či odvolání osob z funkcí volených Shromážděním se na 
schůzi Shromáždění hlasuje veřejně, pokud se alespoň jedna pětina přítomných osob 
oprávněných k hlasování nevysloví pro návrh, aby se hlasovalo tajně. Jestliže bylo v téže věci 
podáno několik návrhů, hlasuje se o nich v obráceném pořadí, než byly předloženy. 

      Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Shromáždění. 

 
f) Hlasování Shromáždění výzkumných pracovníků elektronickou formou 

Členové Shromáždění mohou o otázkách vymezených v čl. 1 d hlasovat též elektronickou formou. 
Způsob elektronického hlasování je popsán na stránkách https://www.fzu.cz/shromazdeni-
vyzkumnych-pracovniku. Elektronické hlasování se uskuteční 

1. předloží-li otázku k hlasování ředitel nebo předseda Rady FZÚ 

2. navrhne-li otázku a požádá-li písemně či elektronickou formou o provedení 
elektronického hlasování nejméně jedna třetina členů Shromáždění  

3. rozhodne-li tak předsedající schůze Shromáždění, jež měla o otázce rozhodovat a nesešla 
se v usnášeníschopném počtu 

4. rozhodne-li schůze Shromáždění, že projednávaná otázka by měla být předložena 
k vyjádření všem, tj. i na schůzi nepřítomným členům Shromáždění 

Termín a předmět elektronického hlasování oznámí členům Shromáždění ředitel nebo předseda 
Rady FZÚ. 

Pro platnost elektronického hlasování platí stejná pravidla jako pro usnášeníschopnost schůze 
Shromáždění: Při schvalování otázek spojených s volebními řády nebo jednacím řádem 
Shromáždění je třeba, aby se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina členů Shromáždění. Při 
schvalování ostatních otázek je třeba účasti v hlasování nejméně jedné třetiny členů Shromáždění. 

Návrh je elektronickým hlasováním přijat, je-li pro něj odevzdána nadpoloviční většina platných 
hlasů.  

  

Tento jednací řád byl schválen schůzí Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ dne 12. 12. 2012 a 
nabývá účinnosti dne 15. 1. 2013. 
  
 


