Volební řád pro volbu zástupců FZÚ AV ČR, v. v. i., v Akademickém sněmu 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 platnost voleb je třeba, aby se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina výzkumných
pracovníků FZÚ.
c) Kandidáty do Akademického sněmu AV ČR (dále jen AS) navrhují členové Shromáždění z řad
členů Shromáždění. Termín, do kdy tak mohou učinit, způsob, jak návrh podat, stejně jako termín
pro zveřejnění jmen kandidátů stanoví ředitel při vyhlášení voleb. Kandidáti musí před zahájením
volby, do termínu stanoveného při vyhlášení voleb, vyjádřit souhlas se svou kandidaturou.
d) Volba kandidátů je tajná. Proběhne elektronickou formou, popřípadě vhozením vyplněného
volebního lístku do urny (čl. 1 b, 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) Voliči označí na hlasovacím lístku nejvýše N kandidátů (kde N je počet aktuálně volených
zástupců FZÚ do AS). Pokud je označen větší počet kandidátů než N, je hlasovací lístek neplatný.
Do AS je zvoleno prvních N kandidátů v pořadí podle počtu odevzdaných platných hlasů, kteří
získali nadpoloviční většinu z odevzdaných platných hlasů.
Pokud by rovnost počtu odevzdaných hlasů pro několik kandidátů vedla k tomu, že takto
stanovený počet zvolených kandidátů by byl větší než N, postupují všichni kandidáti s rovným
počtem odevzdaných hlasů do dalšího kola. Dále se postupuje podle ustanovení odstavce g.
g) Pokud nebude tímto způsobem zvoleno všech N zástupců a nenastane situace podle bodu h,
pokračují volby dalším kolem, do něhož postoupí ti nezvolení kandidáti, kteří získali nejvyšší
počet hlasů, a to v počtu rovném maximálně jedenapůlnásobku zbývajících volných míst, případně
zaokrouhleného na nejbližší vyšší celé číslo - s výjimkou případu rovnosti počtu hlasů na konci
pořadí, kdy postupují všichni se stejným počtem hlasů. V druhém a dalších kolech se postupuje
podle bodů a, b, d až f, kde N nyní znamená počet zbývajících volných míst. Při rovnosti počtu
hlasů pro kandidáty na posledním volitelném místě v druhém a dalších kolech rozhoduje vyšší
počet hlasů z nejbližšího předešlého kola, kde k rovnosti počtu hlasů nedošlo. Pokud takový
postup neumožní určit, který z kandidátů je zvolen, rozhodne los na jednání volební komise.
h) Pokud není ve druhém či dalším kole zvolen ani jeden kandidát, vyhlásí ředitel nové volby podle

bodů a až f, tj. včetně výzvy k navrhování nových kandidátů na zbývající neobsazená místa v AS.
i)

V případě návrhu na odvolání zvoleného zástupce se postupuje v souladu s odst. a, b a d. Návrh je
schválen, pokud získal podporu nadpoloviční většiny z odevzdaných platných hlasů.
Pro vyvolání hlasování o odvolání platí stejné zásady jako pro svolání schůze Shromáždění (čl. 1e
Jednacího řádu), resp. vyhlášení hlasování elektronickou formou (čl. 2 e, bod 1. a 2.) – tj. k
hlasování o odvolání dojde na návrh ředitele, předsedy Rady FZÚ nebo na základě písemné či
elektronické žádosti nejméně jedné třetiny členů Shromáždění.

j)

Volební komise pořídí a podepíše protokol o průběhu a výsledku voleb (resp. odvolání), který se v
jednom exempláři uloží na pracovišti a v jednom exempláři zašle Kanceláři AV ČR.

Tento volební řád byl schválen schůzí Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ dne 12. 12. 2012 a
nabývá účinnosti dne 15. 1. 2013.

