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

