
 
Volební řád pro volbu zástupců FZÚ 

 v Akademickém sněmu AV ČR  
 
1) Volby probíhají v termínu stanoveném ředitelem na obvyklých, řádně označených místech 

na třech pracovištích FZÚ: Na Slovance, v Cukrovarnické a v Olomouci.  
 
2) Volební právo mají všichni členové Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ 

definovaní podle Stanov AV ČR jako pracovníci, zařazení do kvalifikačních stupňů 3a - 
postdoktorand, 3b - vědecký asistent, 4 - vědecký pracovník a 5 - vedoucí vědecký 
pracovník.  

 
3) Návrhy kandidátů z řad členů Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ musí být 

podány do termínu stanoveného ředitelem a doloženy písemným prohlášením navrženého, 
že souhlasí s kandidaturou.  

 
4) V souladu s Hromadným dopisem předsedy AV ČR č. 12 (2010) a v analogii s článkem 

2a) Jednacího řádu Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ je k platnosti voleb 
potřebná účast nejméně třetiny výzkumných pracovníků. 

 
5) Je zvoleno prvních N kandidátů v pořadí podle počtu odevzdaných platných hlasů (kde N 

je stanovený počet volených zástupců FZÚ ve Sněmu AV ČR), kteří získali nadpoloviční 
většinu z odevzdaných platných hlasů.  

 
6) Pokud nebude tímto způsobem jednoznačně zvoleno všech N zástupců, pokračuji volby 

dalším kolem, do něhož postoupí ti nezvolení kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, 
a to v počtu rovném maximálně dvojnásobku volných míst s výjimkou případu, kdy při 
rovnosti počtu hlasů postupují všichni se stejným počtem hlasů. V druhém a dalších 
kolech se postupuje podle bodů 4) a 5) s tím, že v tom případě je N dáno počtem 
zbývajících volných míst. Při rovnosti počtu hlasů v druhém a dalších kolech rozhoduje 
vyšší počet hlasů z kol předešlých, při jejich rovnosti los na jednání volební komise. 

 
7) Výzkumní pracovníci mohou volit i korespondenčně a to vyplněním vytištěného 

volebního lístku, který bude po ukončení podávání návrhů na kandidáty umístěn na 
webové stránce ústavu.  Pro zajištění tajnosti volby bude platný pouze volební lístek 
v zalepené nepodepsané obálce, která bude vložena do druhé obálky se jménem voliče, 
doručený některému z členů volební komise a to nejpozději v termínu, určeném volební 
komisí. 

 
8) Volební komise pořídí a podepíše protokol o průběhu a výsledku voleb, který se v jednom 

exempláři uloží na pracovišti a v jednom exempláři zašle Kanceláři AV ČR. 
 

Tento volební řád byl schválen shromážděním výzkumných pracovníků FZÚ 15. 10. 2010. 
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