
Zápis ze Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ AVČR, v. v. i.,
(dále jen Shromáždění)

Termín: 5. 10. 2010, v 15:00, v zasedacím sále ÚFCH-JH

Přítomno: 152 v sále + 12 osob (on-line Olomouc)
Shromáždění zahájil ředitel FZÚ AVČR, v. v. i. (dále jen FZÚ) J. Řídký a seznámil přítomné 
s programem jednání a složením volební komise (Věra Hamplová (předseda), Martina 
Boháčová, Karla Kuldová, Milan Karšay, Helena Vohníková).
Ihned poté proběhla volba mandátové komise (navrženi P. Hubík, J. Rameš) a volba návrhové 
komise (navrženi I. Gregora, Z. Arnold). Obě komise byly schváleny bez připomínek.
Předseda Rady FZÚ, J. Kočka seznámil Shromáždění s Návrhem volebního řádu, který po 
projednání doporučila Rada FZÚ a podmínkami jeho schválení v souladu s Hromadným 
dopisem předsedy AVČR č. 12/2010 a Jednacím řádem Shromáždění, zejména s minimálně 
50% účastí z 302 členů Shromáždění, nezbytnou pro schválení volebního řádu .
V diskusi bylo navrženo několik drobných změn volebního řádu: (J. Oswald: návrh vypustit 
slovo „jednoznačně“  v bodu 6, J. Kamarád: doplnění bodu 5 o dodatek „v souladu se 
stanovami“,  Z. Jirák: vypuštění úvodní části bodu 4). Po krátké diskusi a hlasování nebyla 
žádná z těchto změn schválena a volební řád pro volbu členů Akademického sněmu byl 
schválen v původním znění doporučeném Radou FZÚ.
V. Hamplová seznámila Shromáždění s organizací voleb a způsobem vyplňování volebních 
lístků. Upozornila na možnost korespondenční volby a uzávěrku 1. kola dne 6. 10. ve 14.00. 
Výsledky 1. kola, a případné vyhlášení 2. kola budou zveřejněny ve večerních hodinách dne 6. 
10. na interních webových stránkách FZÚ.
Ředitel FZÚ poděkoval za hojnou účast a vyjádřil uspokojení nad výrazným podílem mladších 
výzkumných pracovníků na kandidátce a vyzval shromáždění k obecné diskusi. 
A. Šimůnek upozornil, že nový Akademický sněm bude rozhodovat o přerozdělování 
institucionálních prostředků na základě výsledků probíhajícího hodnocení ústavů.
J. Chýla informoval o reálném rozpočtu AVČR v roce 2011 a vyjádřil přesvědčení, že redukce 
budou méně drastické, než se očekávalo.
M. Nekvasil potvrdil, že nejpesimističtější prognózy rozpočtu se zřejmě nenaplní, ale je třeba 
stále pokračovat v úsilí o uznání role AVČR v základním výzkumu.
J. Řídký podal konkrétnější informace o rozpočtu FZÚ v roce 2010 a výhledu na r. 2011. 
Vyjádřil mírný optimismus.
F. Kadlec pozval na Diskusní fórum konané dne 6. 10. 2010 v hotelu Adria s tématem „Věda 
versus inovace – spojenci či rivalové?“
V 15:45 byla zahájena volba členů Akademického sněmu, zástupců FZÚ a přítomní oprávnění 
voliči se účastnili tajné volby podle schváleného volebního řádu.

Zapsali: I. Gregora, Z. Arnold
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