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

 

 

 

Termín zahájení Shromáţdění: 19. 1. 2012 v 15:00 hodin v zasedacím sále ÚFCH JH 

Přítomno: dle mandátové komise 128 členů, coţ pro celkový počet 332 členů 

Shromáţdění k 19. 1. 2012 je více neţ 1/3 (111), potřebná pro usnášeníschopnost 

Shromáţdění. 

 

Shromáţdění zahájil ředitel FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen FZÚ) J. Řídký. Stručně 

připomněl důvod, pro který se Shromáţdění schází – volbu nové Rady FZÚ (dále jen 

Rady) na konci pětiletého funkčního období současné Rady v souladu se zákonem o 

veřejných výzkumných institucích. Krátce zhodnotil činnost Rady za uplynulých 5 let a 

zdůraznil, ţe byla vţdy důleţitým partnerem, který měl své slovo v řízení FZÚ. 

Poděkoval oběma předsedům, kteří se vystřídali ve funkci (J. Chýla, J. Kočka), a všem 

členům Rady za vykonanou práci. 

 

Poté předal slovo předsedovi Rady J. Kočkovi, který se ujal řízení Shromáţdění.  

 

J. Kočka nejprve seznámil přítomné s programem jednání. Poté proběhla volba 

mandátové komise (navrţeni P. Hubík, S. Kamba, jednomyslně schváleni), návrhové 

komise (navrţeni I. Pelant, J. Rameš, jednomyslně schváleni) a volební komise. Navrţení 

V. Hamplová jako předsedkyně, H. Chmelíčková, M. Karšay, R. Krupková, K. Kuldová, 

K. Kůsová, J. Pilná, M. Prouza, H. Vohníková, M. Štrunc (programové zabezpečení 

elektronické volby), byli jednomyslně schváleni. 

 

Dále J. Kočka seznámil účastníky Shromáţdění s rámcem činnosti Rady. Připomněl, ţe 

Rada má 14 členů, z toho 9 interních a 5 externích. Dále promluvil o úkolech Rady podle 

zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, zejména její roli při tvorbě 

vnitřních předpisů FZÚ a zdůraznil, ţe jedním z důleţitých úkolů nově zvolené Rady 

bude výběr resp. doporučení nového ředitele FZÚ. 

 

Dalším bodem programu bylo vystoupení předsedkyně volební komise V. Hamplové. Ta 

zopakovala nejdůleţitější body volebního řádu a podala podrobné informace o 

technických podmínkách průběhu voleb. Zvláštní pozornost věnovala novince 

současných voleb – moţnosti elektronické volby po Internetu, způsobu a podmínkám 

registrace e-mailem pro tento způsob volby i vlastnímu provedení elektronické volby. 

Seznámila téţ přítomné s klíčem postupu do případného druhého kola voleb a jeho 

termínem (26.1.2012 a 27.1.2012). Zdůraznila, ţe pro elektronickou volbu do druhého 

kola (a případných dalších) je třeba se registrovat pokaţdé znovu, tj. registrace je nutná 

samostatně pro kaţdé kolo. Ţádost o registraci pro případné druhé kolo je nutno odeslat 

do středy 25.1.2112 do 12.00 hodin.  

 

Poté se ujal slova opět J. Kočka. Seznámil přítomné se jmény všech kandidátů. Pak přešel 

k dalšímu bodu programu – diskusi. Sdělil, ţe vzhledem k velkému počtu kandidátů 



(celkem 44) by bylo časově náročné a obtíţně proveditelné, aby kaţdý z kandidátů 

vystoupil s vlastním projevem. Proto (po projednání v Radě dne 10.1.2012) byla zvolena 

forma, kdy kaţdý z účastníků Shromáţdění má moţnost obrátit se v diskusi na 

libovolného z přítomných kandidátů s dotazem či připomínkou.  

 

Diskuse byla následně zahájena. 

 

A. Andreev vznesl technický dotaz ohledně neplatnosti hlasu. V. Hamplová vysvětlila, ţe 

špatně vyplněný lístek znamená neplatný hlas pro celou volbu, nikoli jen pro konkrétní 

koš, jehoţ by se chyba při vyplňování týkala. Volba interních členů a externích členů se 

povaţují za dvě samostatné volby.  

 

F. Kadlec poţádal M. Štrunce, který zabezpečuje systém elektronického hlasování, aby 

postup při elektronické volbě vysvětlil podrobněji. Ten tak v krátkém vystoupení učinil. 

 

P. Šittner se zeptal na podrobnosti elektronické volby. Odpověděla V. Hamplová. 

 

A. Šimůnek poţádal o upřesnění termínu, kdy konkrétně se můţe zaregistrovat do 2. kola 

elektronické volby. V. Hamplová odpověděla, ţe příslušný e-mail můţe odeslat kdykoli 

od uzavření registrace pro 1. kolo, nejpozději však ve středu 25. 1. 2012 do 12.00 hodin.  

 

Posledním bodem programu bylo zahájení voleb. Účastníci Shromáţdění se odebrali 

k volební urně. Tím zasedání Shromáţdění cca v 15.35 skončilo.  

 

Zapsali: I. Pelant, J. Rameš 

 

 

  

 

   


