Volební řád pro volbu kandidátů FZÚ AV ČR, v. v. i., na předsedu AV ČR, členy
Akademické a Vědecké rady AV ČR.
Úvod
Oprávněnými voliči jsou členové Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ (dále jen Shromáždění),
tvořeného vysokoškolsky vzdělanými pracovníky výzkumných útvarů zařazenými do kvalifikačních
stupňů 3a – postdoktorand, 3b – vědecký asistent, 4 – vědecký pracovník a 5 – vedoucí vědecký
pracovník.
Článek 1
a) Datum voleb stanoví po dohodě s Radou FZÚ ředitel.
b) Pro jejich platnost je třeba, aby se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina výzkumných
pracovníků FZÚ.
c) Kandidáty na předsedu AV ČR, na členy Akademické rady AV ČR (dále jen AR) a Vědecké
rady AV ČR (dále jen VR) navrhují členové Shromáždění. Termín, do kdy tak mohou učinit,
způsob, jak návrh podat, stejně jako termín pro zveřejnění jmen kandidátů stanoví ředitel při
vyhlášení voleb.
d) Volba kandidátů je tajná. Proběhne elektronickou formou, popřípadě vhozením vyplněného
volebního lístku do urny (čl. 1 c, 2 b Jednacího řádu Shromáždění).
e) Technické podrobnosti týkající se provedení voleb včetně termínu a volebních míst pro volby
vhozením hlasovacího lístku budou zveřejněny současně s rozhodnutím ředitele o vyhlášení
voleb.
f) Navržení kandidáti do AR budou dále rozděleni do kategorií:
-

kandidát na člena AR z řad pracovníků FZÚ
kandidát na člena AR z řad pracovníků jiných ústavů AV ČR
Navržení kandidáti do VR budou dále rozdělěni do kategorií:

-

kandidát na interního člena Vědecké rady, tj. výzkumný pracovník z některého
z pracovišť AV ČR, jehož pracovní úvazek na pracovišti AV ČR (součet úvazků na
pracovištích AV ČR) je nejméně 0,5. Výjimkou jsou emeritní vědečtí pracovníci AV ČR,
kteří mohou mít pracovní úvazek menší než 0,5.

-

kandidát na externího člena Vědecké rady, tj. vědecká osobnost působící na vysokých
školách či dalších institucích výzkumu a vývoje nebo významný zahraniční vědec, jehož
případný pracovní úvazek na pracovišti AV ČR (součet úvazků na pracovištích AV ČR) je
menší než 0,5.

g) Kandidáti na předsedu AV ČR a na členy AR musí být členy Akademického sněmu,
kandidáti do VR nikoliv.
h) Kandidáti musí před zahájením volby, do termínu stanoveného při vyhlášení voleb, vyjádřit
souhlas se svou kandidaturou (souhlas není požadován v případě, kdy je navrhován kandidát
již podporovaný jiným pracovištěm AV ČR).
i)

Počet navržených kandidátů v jednotlivých kategoriích není omezen.

j)

Na seznam kandidátů v každé z kategorií se pohlíží jako na samostatný hlasovací lístek.
Voliči při hlasování vyberou a označí
-nejvýše jednoho kandidáta na předsedu AV ČR,
-nejvýše dva kandidáty na členy AR z řad pracovníků FZÚ,
-nejvýše čtyři kandidáty na členy AR z jiných ústavů AV ČR,
-nejvýše čtyři kandidáty na interní členy VR,
-nejvýše čtyři kandidáty na externí členy VR.
Označí-li volič v některé z kategorií větší počet kandidátů, než je stanoveno v tomto odstavci, je
příslušný hlasovací lístek pro tuto kategorii neplatný.

k) Kandidátem FZÚ na předsedu AV ČR se stane navržený kandidát, který získá více než padesát
procent z odevzdaných platných hlasů.
l)

Kandidáty FZÚ na členy AR z řad pracovníků FZÚ se stanou nejvýše dva kandidáti s nejvyššími
počty hlasů z těch, kteří získali více než padesát procent z odevzdaných platných hlasů. Pokud v
případě tří a více navržených kandidátů nebude nikdo zvolen, uskuteční se druhé kolo volby v
termínu stanoveném ředitelem, do kterého postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů.

m) Kandidáty FZÚ na člena AR z jiných ústavů AV ČR se stanou nejvýše čtyři kandidáti
s nejvyššími počty hlasů z těch, kteří získali více než padesát procent z odevzdaných platných
hlasů.
n) Kandidáty FZÚ na člena Vědecké rady se v obou kategoriích stanou nejvýše čtyři kandidáti s
nejvyššími počty hlasů z těch, kteří získali více než padesát procent z odevzdaných platných hlasů.
o) Pokud by v některé z voleb získalo více kandidátů stejný počet hlasů tak, že by to neumožňovalo
stanovit kandidáty FZÚ ve stanoveném počtu podle odstavců k až n nebo postupující do druhého
kola podle odst. l, rozhodne los na jednání volební komise.
p) 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 na schůzi Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ dne 12. 12. 2012
a nabývá účinnosti dne 15. 1. 2013

