Zápis ze Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ AVČR, v. v. i.,
(dále jen Shromáždění)
Termín: 5.10.2009, v 15:00, v zasedacím sále ÚFCH-JH
Přítomno: 102 osob
Shromáždění zahájil předseda Rady FZÚ AVČR, v.v.i. (dále jen FZÚ) J. Kočka a seznámil
přítomné s programem jednání. Ihned poté proběhla volba mandátové komise (navrženi J.J.
Mareš a F. Kadlec, jednomyslně schváleni) a volba návrhové komise (navrženi I. Pelant a P.
Kužel, pro návrh hlasovalo 101 přítomných, 1 se zdržel).
Dále dle programu vystoupil ředitel FZÚ, který seznámil shromáždění se jmény navržených
kandidátů do vědecké rady (VR) AVČR. Na interní členy VR byli navrženi RNDr. A. Fejfar
CSc. (navržen FZÚ), Prof. Ing. L. Němec, DrSc. (navržen též ÚACH AVČR, v.v.i.) a Doc.
RNDr. V. Karas, DrSc. (navržen též AsÚ AVČR, v.v.i. ). Na externího člena VR byl navržen
Prof. RNDr. J. Zlatuška, CSc. (navržen také ÚI AV ČR, v.v.i.).
Shromáždení bylo informováno o složení volební komise (Milan Karšay, Karel Nitsch,
Michael Prouza, Helena Vohníková, předsedkyně Věra Hamplová), kterou ředitel jmenoval.
Kol. Hamplová zopakovala nejdůležitější body volebního řádu (zaměstnanci FZÚ s právem
volit jsou vymezeni v zápisu z minulého Shromáždění z 15.1.2009). Termíny voleb jsou
5.10.2009 po skončení Shromáždění a 6.10.2009 od 10 do 13 hodin (Slovanka,
Cukrovarnická, Olomouc). Je též možné volit korespondenčně, pak je nutné doručit vyplněný
volební lístek do 12 hodin dne 9.10. 2009. Případné 2. kolo voleb by se konalo 12.10. 2009.
Kol. Kočka vznesl dotaz do pléna na návrh dalšího kandidáta; další kandidát navržen nebyl.
Kol. Řídký poté detailněji seznámil přítomné s kandidáty; vystoupil kol. Fejfar a přednesl svůj
volební program. Na dotaz A. Šimůnka, zda by byl po skončení čtyřletého funkčního období
ochoten do VR znovu kandidovat, odpověděl že ano.
Ředitel FZÚ přednesl informaci o rozpočtu na příští rok (předpokládá se snížení o 8–10%).
AVČR zrušila velké nadlimitní investice (nad 5 mil. Kč), nicméně konkurz na investice do 5
mil. Kč ve FZÚ proběhne. Institucionální část platu nejvýkonnějších pracovníků by neměla
klesat.
Dotazy:
M. Ondráček: Jak se prakticky projeví podpora kandidáta z jiného ústavu? Odpověď: Podpora
jednotlivých kandidátů různými ústavy bude zveřejněna.
E. Hulicius: Obsadí první vědní obor všech 5 chybějících míst ve VR? Odpověď: Volební
shromáždění ještě v řadě ústavů neproběhlo, takže všichni kandidáti nejsou známi. Kandidáti
musí být nahlášeni do 16. října.
V 15:30 byla zahájena volba kandidátů do VR a přítomní oprávnění voliči se účastnili tajné
volby podle pravidel voleb.
Po skončení volebního aktu Shromáždění pokračovalo a J. Chýla informoval o tématech
připravovaných pro 2. kulatý stůl s premiérem vlády ČR. Poté následovala diskuze k tématu.
Zasedání bylo ukončeno v 16.30 hod.
Zapsali: I. Pelant, P. Kužel.

