Zápis ze shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ
Termín: 15.1. 2009, 15.00, v zasedacím sále ÚFCH-JH
Přítomno: 166 osob dle presenční listiny
Shromáždění bylo zahájeno a řízeno ředitelem FZÚ AV ČR, v. v. i.(dále jen FZÚ). Během
jeho úvodního slova bylo připomenuto, že platný zákoník práce již nerozlišuje mezi vedlejším
a hlavním pracovním poměrem, takže všichni zaměstnanci ústavu zařazení v kvalifikačních
stupních postdoktorand (3a), vědecký asistent (3b), vědecký pracovník (4) a vedoucí vědecký
pracovník (5) mají právo účastnit se a volit bez ohledu na výši úvazku. V době konání
shromáždění byl počet těchto pracovníků 284, což klade značné nároky na účast nadpoloviční
většiny, která je nutná pro schválení jednacího řádu shromáždění. Shromáždění bylo z těchto
důvodů konáno současně ve dvou sálech (v prostorách ÚFCH J. Heyrovského v Praze a na
pracovišti FZÚ v Olomouci), vzájemně spojených telemostem. Shromáždění schválilo komisi
mandátovou (ve složení Rosa, Kamba) a návrhovou (ve složení Nikl, Hlinka) a použití
telemostu. Po sečtení přítomných pracovníků byla potvrzena nadpoloviční účast (156 osob
přítomných v sále ÚFCH J. Heyrovského v Praze a dalších 10 osob přítomných na telemostu
v Olomouci.
Dále kol. Kočka vystoupil za Radu FZÚ s výňatkem a výkladem souvisejících článků ze
Stanov AV významných pro formulaci Jednacího řádu Shromáždění výzkumných pracovníků
FZU. Vysvětlil důvody pro to, aby v novém Jednacím řádu Shromáždění bylo zakotveno, že
stačí 1/3 oprávněných pracovníků k tomu, aby bylo shromáždění svoláno a bylo
usnášeníschopné, ale nadpoloviční většina je nutná při projednávání a změnách volebního
řádu. Diskuse kolem předloženého Jednacího řádu (Kamarád, Mašek, Fejfar, Šimůnek)
nepřinesla žádné další pozměnovací návrhy. Jednací řád, jenž je v Příloze 1 tohoto zápisu, byl
schválen 163 hlasy, 3 se zdrželi.
Další diskuse (Kamarád, Niederle, Kočka, Řídký) k vlastnímu volebnímu řádu, volebním
pravidlům a kvótám do orgánů AV (předseda AV, členové AR AV a členové VR AV)
vyústila v předložení pozměňovacího návrhu (Kamarád), aby volič mohl na volebním lístku
vybrat maximálně dva kandidáty na členy AR z řad pracovníků FZÚ, místo původního
návrhu, který počítal s možností výběru pouze nejvýše jednoho takového kandidáta. Tento
návrh byl přijat – 133 hlasů pro, 18 proti, 15 se zdrželo.
Pozměněný volební řád s touto změnou kvóty do AR byl schválen 165 hlasy, 1 se zdržel.
Schválený text je v Příloze 2 tohoto zápisu.
V další části Shromáždění kol. Hamplová seznámila přítomné s technickými aspekty
připravené volby kandidátů za FZÚ do AR a VR AV. Shromáždění potvrdilo všemi hlasy
souhlas s volební komisí dříve jmenovanou ředitelem. Navržená kandidátka v diskusi
nedoznala změn. Poté se představili přítomní kandidáti, za nepřítomné krátce promluvil buď
ten kdo je navrhl, nebo někdo, kdo je dobře znal.
Po skončení shromáždění v 16.25 se přítomní oprávnění voliči účastnili tajné volby kandidátů
podle přijatých pravidel.
Zápis provedli: M. Nikl, J. Hlinka

Příloha 1:
Jednací řád shromáždění výzkumných pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i., (dále jen FZÚ)
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) volí a odvolává zástupce FZÚ do Akademického sněmu dle volebního řádu pro tuto
volbu, schváleného Shromážděním,
c) volí 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 shromáždění.
e) Shromáždění se schází dle potřeby. Svolává a řídí je ředitel FZÚ nebo předseda Rady
FZÚ. Shromáždění musí být svoláno do dvou týdnů, požádá-li o to písemně nejméně
jedna třetina výzkumných pracovníků FZÚ.
Článek 2
a) Shromáždění je usnášeníschopné, zúčastní-li se hlasování nejméně třetina osob
oprávněných k hlasování.
b) Pro schválení, resp. změnu volebního řádu pro volby podle čl. 1b) a 1c) je třeba účast
nadpoloviční většiny osob oprávněných k hlasování.
c) O volbě, jmenování a odvolání osob se hlasuje tajně; o ostatních otázkách se hlasuje
veřejně, pokud se alespoň jedna pětina přítomných osob oprávněných k hlasování
nevyslovila pro návrh, aby se hlasovalo tajně.
d) Jestliže bylo v téže věci podáno několik návrhů, hlasuje se o nich v obráceném pořadí, než
byly předloženy.
e) Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných osob oprávněných
hlasovat.

Tento jednací řád byl schválen shromážděním výzkumných pracovníků FZÚ dne 15. 1. 2009

Příloha 2:
Volební řád pro volbu kandidátů Fyzikální ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen FZÚ) na
předsedu AV ČR, členy Akademické a Vědecké rady AV ČR.
Úvod
Oprávněnými voliči jsou členové Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ (dále jen
Shromáždění), tvořeného vysokoškolsky vzdělanými pracovníky výzkumných útvarů
zařazenými do kvalifikačních stupňů 3a – postdoktorand, 3b – vědecký asistent, 4 – vědecký
pracovník a 5 – vedoucí vědecký pracovník.
Článek 1
a) Datum a místo voleb stanoví po dohodě s Radou FZÚ ředitel. Pro jejich platnost je třeba,
aby se jich zúčastnila nadpoloviční většina výzkumných pracovníků FZÚ.
b) Kandidáty na předsedu AV ČR, na členy Akademické a Vědecké rady navrhují členové
Shromáždění.
c) Volba kandidátů bude provedena tajnou volbou vyplněním volebního lístku přímo na
Shromáždění nebo ve volebních místech na Slovance, v Cukrovarnické a Olomouci,
případně korespondenční formou.
d) Technické aspekty voleb, včetně provedení korespondenční formy volby, zveřejní volební
komise současně s oznámením ředitele o vyhlášení voleb.
e) Navržení kandidáti budou rozděleni do kategorií:
- kandidát na předsedu AV ČR,
- kandidát na člena AR z řad pracovníků FZÚ
- kandidát na člena AR z pracovníků jiných ústavů AV ČR
- kandidát na interního člena Vědecké rady, tj. pracovníka některého z pracovišť
AV ČR.
- kandidát na externího člena Vědecké rady, tj. osoby působící na vysokých
školách a v dalších institucích výzkumu a vývoje anebo významné zahraniční
vědce.
f) Kandidáti na předsedu AV ČR a na členy Akademické rady musí být členy
Akademického sněmu, kandidáti do Vědecké rady nikoliv. Kandidáti musí vyjádřit
souhlas se svou kandidaturou před zahájením volby osobně na Shromáždění, resp.
písemně nebo elektronicky doručit souhlas volební komisi.
g) Počet navržených kandidátů v jednotlivých kategoriích není omezen.
h) Voliči na volebním lístku vyberou
- nejvýše jednoho kandidáta na předsedu AV ČR,
- nejvýše dva kandidáty na členy AR z řad pracovníků FZÚ,
- nejvýše čtyři kandidáty na členy AR z jiných ústavů AV ČR,
- nejvýše čtyři kandidáty na interní členy Vědecké rady
- nejvýše čtyři kandidáty na externí členy Vědecké rady.
i) Kandidátem za FZÚ na předsedu AV ČR se stane navržený kandidát, který získá více než
padesát procent z odevzdaných platných hlasů.
j) Kandidáty za FZÚ na členy AR z řad pracovníků FZÚ se stanou ti, kteří získají více než
padesát procent z odevzdaných platných hlasů. Pokud v případě tří a více navržených

kandidátů nebude nikdo zvolen, uskuteční se druhé kolo volby v termínu stanoveném
ředitelem, do kterého postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů.
k) Kandidáty za FZÚ na člena AR z jiných ústavů AV ČR se stanou nejvýše čtyři kandidáti s
nejvyššími počty hlasů, kteří získají více než padesát procent z odevzdaných platných
hlasů.
l) Kandidáty za FZÚ na člena Vědecké rady se v obou kategoriích stanou nejvýše čtyři
kandidáti s nejvyššími počty hlasů, kteří získají více než padesát procent z odevzdaných
platných hlasů.
Tento volební řád byl schválen shromážděním výzkumných pracovníků FZÚ dne 15. 1. 2009

