
Zápis ze zasedání Rady MÚ 27.10. 2010 
 
Přítomni:   E. Feireisl,  R. Hakl,  I. Netuka,  L. Pick (od bodu 5),  J. Sgall (do bodu 7), 

I. Straškraba, M. Tvrdý. 
 
Hosté:       J. Rákosník (zástupce ředitele MÚ). 
 
Omluveni: P. Drábek, B. Maslowski, M. Křížek. 
 
1. Byl schválen zápis schůze z 18.5.2010. 
 
2. V období od poslední schůze proběhlo jediné hlasování Per rollam:  

Rada jednomyslně schválila podporu studijního pobytu A. Gogatishvilliho v Portugal-
sku v rámci prioritních témat spolupráce.  

 
3. Zástupce ředitele seznámil členy Rady s ekonomickou situací ústavu a výhledy 
pro nejbližší období a v této souvislosti požádal členy Rady o vyjádření k vhodné 
ekonomické strategii pro závěr letošního roku a pro rok 2011, zejména s přihlédnutím 
k tomu, že v roce 2011 budou končit výzkumné záměry ve stávající podobě. Rada se 
přiklonila k doporučení, aby případné úspory ke konci roku byly rozděleny mezi pohyblivé 
složky platů a fond účelové určených prostředků. Rada se k této problematice hodlá věnovat 
i na své příští schůzi. 
 
4. Rada vzala na vědomí zprávu zástupce ředitele o některých nových dokumentech 
týkajících se ústavu:  

- hromadný dopis člena AR AV ČR o uskutečňování studijních programů na akredi-
tovaných pracovištích AV ČR,  

- nové dohody o spolupráci AV ČR s partnerskými organizacemi v Turecku a 
Vietnamu, 

- dohoda "Content Presentations and Services Integration in Czech and Bulgarian 
Mathematical Digital Libraries",  

- rozhodnutím o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Pedagogika 
se studijním oborem Didaktika matematiky pro Pedagogickou fakultu University 
Karlovy a Matematický ústav AV ČR  

- materiály Českého statistického úřadu o výzkumu a vývoji v ČR. 

Rada vzala na vědomí zprávu zástupce ředitele o stavu příprav na zprovoznění nového 
redakčního systému a na přechod na  nové webové stránky ústavu. 
 
5. Přítomní členové Rady jednomyslně schválili Volební řád ve versi, která je přílohou zápisu. 
 
6. Rada vzala na vědomí odstoupení dvou dosavadních interních členů Rady: 

B. Maslowského a J. Sgalla  
na jejich vlastní žádost. U obou je důvodem přechod na Matematicko-fyzikální fakultu UK. 
Rada vyslovuje B. Maslowskému a J. Sgallovi poděkování za jejich dosavadní působení 
v Radě. 
 
7. Rada doporučuje řediteli MÚ vyhlásit doplňovací volby pro 3 interní členy Rady. 
 
8. Rada se krátce zabývala koncepcí vypisování konkursů pro přijetí nových členů. 
Této problematice se bude věnovat podrobněji na příští schůzi. 
 
9. I. Netuka předběžně seznámil členy Rady s připravovaným nominačním řízením pro 
hodnotící panely GAČR.  
 
 
Příloha:  Volební řád pro volbu Rady Matematického ústavu AV ČR 
 

                                                              Zapsal: Tvrdý 



 

Volební řád  
pro volbu Rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. 

 

Postavení, úkoly a složení rad pracovišť Akademie věd ČR upravují § 18 zákona 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, (dále jen „zákon“) a čl. 11 až 
15 přílohy ke Stanovám Akademie věd ČR platným od 1. ledna 2007. K zajištění 
volby členů Rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., vydává Rada Matematic-
kého ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., podle § 20 odst. 2 zákona tento volební řád: 

ČI. 1 
a) Rada Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen „Rada“) má nejméně 9 

členů a nejvýše 12 členů.  
b) Počet externích členů Rady tvoří nejméně jednu třetinu a je menší než polovina 

celkového počtu členů Rady. 

ČI. 2 
a) Volba členů Rady je přímá, rovná a s tajným hlasováním. 
b) Členy Rady volí shromáždění výzkumných pracovníků Matematického ústavu 

AV ČR, v. v. i., (dále jen „shromáždění“), jehož složení je definováno podle čl. 22 
odst. 4 přílohy Stanov AV ČR.  

c) Funkční období členů Rady trvá 5 let ode dne jejich zvolení. 

ČI. 3 
a) Termín jednání shromáždění, na němž se uskuteční volba členů Rady, vyhlásí 

ředitel ústavu (dále „ředitel“) nejméně 4 týdny před jeho konáním. Po dohodě 
s Radou oznámí počty interních a externích členů Rady, které se budou volit. 

b) Volba členů Rady se koná nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy počet členů 
Rady nebo poměr počtu interních a externích členů Rady přestane vyhovovat 
ustanovením čl. 1 tohoto volebního řádu. 

c) Ředitel zároveň s vyhlášením volby seznámí výzkumné pracovníky s tímto 
volebním řádem a vyzve je, aby mu nejpozději do 2 týdnů před jednáním 
shromáždění předložili písemné návrhy kandidátů na členství v Radě.  

d) Návrh kandidáta na členství v Radě musí být doložen jeho písemným 
prohlášením, že souhlasí s kandidaturou a že v případě zvolení doloží splnění 
podmínek vyplývajících pro výkon této funkce z § 18 odst. 8 zákona. Návrh musí 
být podpořen alespoň pěti podpisy výzkumných pracovníků ústavu. Návrhy 
kandidátů budou průběžně k nahlédnutí v sekretariátu ústavu. 

e) Ředitel zajistí technickou přípravu volby. Nejpozději tři dny před jednáním 
shromáždění seznámí jeho členy se seznamem kandidátů na členství v Radě a 
s jejich stručnými charakteristikami a jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi 



z členů shromáždění. Členem volební komise nemůže být předseda Rady ani 
navržený kandidát na členství v Radě. 

 

ČI. 4 
Vlastní volba proběhne podle těchto pravidel: 
a) Jednání shromáždění řídí ředitel nebo jim pověřený zástupce. Průběh volby členů Rady 

zajišťuje volební komise.  
b) K platnosti volby je potřebná účast nadpoloviční většiny členů shromáždění 

v každém z volebních kol. 
c) Pražská a brněnská část shromáždění volí ze společné kandidátní listiny.  
d) Ředitel může stanovit, že jednání pražské a brněnské části shromáždění 

proběhnou odděleně na příslušných pracovištích. V takovém případě ředitel 
jmenuje tříčlennou pomocnou komisi pro brněnskou část, pro niž platí přiměřeně 
ustanovení čl. 3 písm. e) a čl. 4 odst. a). Pomocná komise pro brněnskou část 
sdělí výsledky volby v brněnské části volební komisi a doručí jí v uzavřené obálce 
hlasovací lístky z brněnské části. 

e) Člen shromáždění, který se z vážných důvodů nemůže zúčastnit jednání, může 
požádat nejpozději týden před termínem jednání ředitele, aby mu byl doručen 
hlasovací lístek pro korespondenční volbu. Upravený lístek doručí volební komisi 
v uzavřené obálce před zahájením jednání shromáždění. Volební komise přidá 
doručený lístek k hlasovacím lístkům odevzdaným na shromáždění. 

f) Kandidát je zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. 
Pokud počet zvolených kandidátů překročí hranici stanovenou v čl. 1 písm. b), 
rozhodne počet získaných hlasů v sestupném pořadí. Pokud dojde k rovnosti 
hlasů na posledním postupovém místě, rozhodne mezi příslušnými kandidáty los. 
Losování provede volební komise za účasti všech svých členů. 

g) Nebude-li v prvním kole volby zvolen počet členů Rady dosahující alespoň 
minima stanoveného v čl. 1 písm. b), bude uspořádáno druhé kolo volby podle 
stejných pravidel jako pro první kolo.  

h) Do druhého kola postoupí ti kandidáti, kteří nebyli zvoleni v kole prvním, podle 
počtu získaných hlasů v sestupném pořadí tak, aby počet kandidátů pro druhé 
kolo byl alespoň dvojnásobkem a nejvýše o jedničku vyšší než dvojnásobek 
počtu neobsazených míst s následujícími výjimkami: Při rovnosti hlasů na 
rozhodujícím místě postoupí do druhého kola všichni kandidáti z tohoto místa. 
Pokud je kandidátů méně než dvojnásobek počtu neobsazených míst, postoupí 
do druhého kola všichni. 

i) Případné třetí a další kolo voleb se řídí pravidly pro druhé kolo. 
j) Hlasovací lístek bude obsahovat jména všech kandidátů seřazená podle abecedy 

a očíslovaná. Volba se provede tím, že volič zakroužkuje pořadové číslo 
kandidáta, kterého volí. Lze volit, tj. zakroužkovat čísla nejvýše u takového počtu 
kandidátů, který odpovídá počtům volených míst v Radě. Jiná úprava není 
dovolena a činí lístek neplatným. Toto ustanovení platí pro všechna kola voleb. 

k) Případné další podrobnosti volební procedury projedná a schválí shromáždění 
před zahájením volby. 



l) Volební komise pořídí a podepíše zápis o průběhu a výsledku voleb členů Rady, 
který se v jednom exempláři uloží na pracovišti a v jednom exempláři neprodleně 
zašle Akademické radě AV ČR. 

Čl. 5 
a) Doplňovací volba členů Rady se přiměřeně řídí tímto volebním řádem. 
b) Volba a doplňovací volba členů Rady se může uskutečnit korespondenčním způ-

sobem. V takovém případě ředitel při vyhlášení volby určí termín a způsob ode-
vzdání hlasovacích lístků. 

Čl. 6 
Ředitel svolá nejpozději do 14 pracovních dnů po zvolení Rady zasedání Rady. Na 
tomto zasedání, kterému předsedá nejstarší člen Rady, zvolí členové Rady ze svého 
středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu Rady a jmenují po projednání s 
ředitelem tajemníka Rady z řad nečlenů Rady. V případě doplňovací volby svolává 
zasedání Rady její předseda. 

Čl. 7 
Tento volební řád byl schválen Radou pracoviště dne 27. 10. 2010 a nabývá účin-
nosti dnem  28. 10. 2010. 

 

Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. 
Předseda Rady MÚ AV ČR, v.v.i.  

 


