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

Termín: 12. 12. 2012 v 15:00 hodin v zasedacím sále ÚFCH JH 

Program:
1) Zahájení a uvítání (J. Řídký)
2) Schválení změn Jednacího řádu Shromáždění, Volebního řádu pro volbu kandidátů na
     předsedu AV ČR, do Akademické rady(dále jen AR) a Vědecké rady(dále jen VR) AV ČR
     a Volebního řádu pro volbu zástupců do Akademického sněmu
3) Představení kandidátů do AR a VR AV ČR
4) Diskuse
5) Informace předsedkyně volební komise V. Hamplové o podrobnostech

                  hlasování
6) Zahájení tajného hlasování

Pro schůzi byly vytvořeny telemosty na pracoviště v Olomouci a na Harfě umožňující hlasování
přímo z těchto pracovišť. 

Schůzi Shromáždění řídil ředitel FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen FZÚ) J. Řídký. Připomněl důvody 
konání schůze: hlasování o nových volebních řádech Shromáždění a představení kandidátů do 
Akademické a Vědecké rady AV ČR. Poté předal slovo předsedovi Rady FZÚ P. Reimerovi, který 
navrhl složení mandátové komise (Martin Nikl a Eva Mihóková) a návrhové komise (Pavel Kolář 
a Pavel Staroba). Shromáždění schválilo složení obou komisí, které se ujaly práce.

Po zjištění mandátové komise, že není naplněno kvorum pro schválení změn ve volebních 
řádech, byla na návrh V. Vrby vyhlášena 20 minutová přestávka a J. Řídký vyzval vedoucí sekcí k 
zajištění účasti.  Po přestávce mandátová komise sdělila účastníkům shromáždění, že schůze 
Shromáždění je usnášeníschopná.

Předseda Rady FZÚ P. Reimer  stručně charakterizoval navrhované změny volebních řádů  a 
Jednacího řádu Shromáždění, včetně došlých připomínek. Formuloval základní myšlenku 
předložených dokumentů. Ta spočívá v tom, že nadále se volby  budou konat ve dvou fázích: 
nejdříve proběhne elektronická volba  a po jejím ukončení klasická volba pomocí volebních 
lístků a uren. Nebude tak nezbytně nutné svolávat schůzi Shromáždění.  Shromáždění schválilo 
beze změn Jednací řád Shromáždění, Volební řád pro volbu kandidátů na předsedu AV ČR a do 
AR a VR AV ČR a Volební řád pro volbu zástupců do Akademického sněmu. Všechny tyto 
dokumenty nabývají platnost 15. 1. 2013. 



V další části schůze byli představeni kandidáti do AR a VR AV ČR. Předsedající schůze J. Řídký 
představil navržené kandidáty a doporučil do Akademické rady AV ČR všechny tři navržené 
kandidáty, kterými jsou: Jiří Chýla (FZÚ), Vladimír Mareček (ÚFCH JH) a Jan Šafanda(GFÚ). 
Doporučil i kandidáty do Vědecké rady AV ČR: Vladimír Nekvasil (FZÚ), Antonín Fejfar (FZÚ), 
Petr Hadrava (ASÚ), Jiří Čtyroký (ÚFE), Oldřich Schneeweiss (ÚFM Brno), Karel Jungwirth (FZÚ), 
Jiří Zlatuška (MU Brno), Jiří Hořejší (MFF UK) a Jana Musilová (MU Brno) . Každého z těchto 
kandidátů J. Řídký stručně charakterizoval a ocenil jejich dosavadní spolupráci s  vedením FZÚ.

Z přítomných kandidátů vystoupil nejprve Jiří Chýla, který shrnul své dosavadní působení v 
Akademické radě AV ČR a stručně formuloval úkoly, kterým by se chtěl věnovat po svém 
zvolení. Potom krátce představil Janu Musilovou z MU Brno a doporučil Jiřího Zlatušku z MU 
Brno.  Dále vystoupil Antonín Fejfar, druhý z přítomných kandidátů, navržený do Vědecké rady 
AV ČR. Shrnul své působení ve VR, kde zastával funkci místopředsedy za 1. vědní oblast a 
stručně promluvil o plánech na další období. Karel Jungwirth ve svém vystoupení mimo jiné 
doporučil A. Fejfara a J. Čtyrokého. Jako poslední z kandidátů vystoupil Vladimír Nekvasil, který 
představil svoji dlouholetou práci ve AR a doporučil ke zvolení J. Chýlu do AR.

Poté předsedkyně volební komise Věra Hamplová podala informaci o organizaci a technických 
aspektech následujícího hlasování o kandidátech do AR a VR AV ČR.

V závěrečné části schůze byl ještě prostor na dotazy. V 16:20 J. Řídký zasedání Shromáždění 
ukončil  a následovala volba kandidátů hlasovacími lístky i elektronickou formou.

Zapsali: P. Kolář a P. Staroba


