Volební řád pro volby ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.
Rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen „Rada“), vydává na základě
a)
b)
c)
d)

§ 18 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
§ 5 odst. 2 písm. d) a odst. 5, § 7 odst. 2 a 5 a § 11 odst. 2 a 5 zákona č. 283/1992
Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o AV ČR“),
čl. 11 odst. 1 písm. b), čl. 13 odst. 1 písm. e), čl. 24 odst. 2 a čl. 39 odst. 1 Stanov
Akademie věd České republiky (dále jen „Stanovy AV ČR“),
čl. 11 písm. d) a čl. 25 odst. 2 písm. a), b) a c) Přílohy ke Stanovám AV ČR

tento volební řád pro volby ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen „SLÚ“):
HLAVA I

Obecná ustanovení
Čl. 1
Shromáždění výzkumných pracovníků
(1)

Shromáždění výzkumných pracovníků SLÚ (dále jen „Shromáždění“) tvoří výzkumní
pracovníci podle čl. 22 odst. 4 Přílohy ke Stanovám AV ČR (dále jen „výzkumní
pracovníci“).

(2)

Shromáždění volí a odvolává členy Rady a zástupce pracoviště v Akademickém
sněmu AV ČR (dále jen „Sněm“), navrhuje kandidáty na funkci předsedy AV ČR (dále
jen „předseda“), člena Akademické rady AV ČR (dále jen „AR“) a člena Vědecké rady
AV ČR (dále jen „VR“), kandidáty na členství v Akademickém sněmu z řad průmyslu,
obchodních kruhů a bank a kandidáty z řad významných domácích i zahraničních
vědců. Kromě toho může Shromáždění vyslovit podporu kandidátům na člena AR a VR
(interního i externího) či na funkci předsedy AV ČR navrženým jinými pracovišti AV ČR.
Čl. 2
Společná pravidla pro volby a hlasování

(1)

Volby uskutečňované na zasedání Shromáždění podle tohoto volebního řádu jsou
přímé, rovné a s tajným hlasováním.

(2)

Právo volit a hlasovat na zasedání Shromáždění podle tohoto volebního řádu má
každá osoba, která je ke dni voleb výzkumným pracovníkem SLÚ podle čl. 1 odst. 1.

(3)

Výzkumný pracovník vykonává své volební právo osobně a na zasedání Shromáždění.
V odůvodněném případě (viz bod 6 čl. 2) je možno hlasovat korespondenčně.

(4)

Každý výzkumný pracovník má při hlasování ve volbách jeden hlas.

(5)

Ředitel SLÚ zajistí materiální a organizační podmínky pro konání zasedání
Shromáždění a řádný průběh voleb.

(6)

V odůvodněných případech může Shromáždění zasedat distančně s využitím
technických prostředků komunikace na dálku (telekonferenční či videokonferenční),
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příp. kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku a prezenčního
zasedání. Použít je možné jakýkoli technický nástroj, který umožňuje identifikaci
výzkumných pracovníků, aby bylo zajištěno, že rozhoduje a hlasuje skutečně člen
Shromáždění, včetně korespondenční formy z verifikovatelné schránky e-mailové
pošty.

HLAVA II

Volba a odvolání členů Rady
Čl. 3
Složení a funkční období Rady
(1)

Rada SLÚ má 7 členů, z toho čtyři členy interní a tři členy externí.

(2)

Délka funkčního období člena Rady je 5 let. Pětileté funkční období se váže
k jednotlivému členu Rady, nikoli k Radě jako kolektivnímu orgánu, takže funkční
období jednotlivých členů Rady může být rozdílné. Tatáž osoba může být zvolena
členem Rady opětovně, bez omezení počtu funkčních období.
Čl. 4
Svolání zasedání Shromáždění a návrhy kandidátů

(1)

Zasedání Shromáždění, na němž se uskuteční volba člena nebo členů Rady, svolá
ředitel SLÚ nebo osoba pověřená řízením pracoviště nebo předseda Rady (dále jen
„svolavatel“) nejméně 3 týdny před jeho konáním.

(2)

Svolavatel zajistí seznámení výzkumných pracovníků s tímto volebním řádem a vyzve
je, aby mu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení termínu Shromáždění
předložili písemné návrhy kandidátů na členství v Radě. K návrhu je třeba přiložit
odborný životopis kandidáta, jeho písemný souhlas s kandidaturou a prohlášení, že
v případě zvolení doloží splnění podmínek vyplývající pro výkon funkce člena Rady z §
18 odst. 8 a § 17 odst. 4 a 5 zákona.

(3)

Svolavatel seznámí výzkumné pracovníky nejpozději 5 pracovních dnů před
zasedáním Shromáždění se seznamem kandidátů na členy Rady a s jejich životopisy
podle odst. 2.

(4)

K podání návrhů na externí členy vyzve ředitel SLÚ nebo osoba pověřená řízením
pracoviště (dále jen „ředitel“) i představitele jiných institucí zabývajících se výzkumem
nebo vývojem, popřípadě další představitele odborné veřejnosti.
Čl. 5
Průběh voleb

(1)

Zasedání Shromáždění řídí ředitel nebo předseda Rady. Průběh voleb zajišťuje
nejméně tříčlenná volební komise. Členem volební komise nemůže být ředitel ani
osoba navržená ke zvolení členem Rady.

(2)

Volba interních členů Rady a volba externích členů Rady se uskuteční odděleně.

(3)

Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina z celkového
počtu výzkumných pracovníků pracoviště ke dni volby.
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(4)

Členem Rady je zvolen kandidát, pro kterého byla odevzdána nadpoloviční většina
platných hlasů přítomných výzkumných pracovníků.

(5)

Pokud v prvním kole voleb nezíská kandidát nebo kandidáti nadpoloviční většinu
platných hlasů přítomných výzkumných pracovníků, uskuteční se druhé, popř. i další
kolo voleb, dokud není zvolen kompletní počet členů Rady.

(6)

Případné další podrobnosti volební procedury projedná a schválí Shromáždění před
zahájením volby.

(7)

Volební komise vyhotoví a podepíše zápis o průběhu a výsledku voleb člena nebo
členů Rady, který je v jednom exempláři uložen v SLÚ a v jednom exempláři je
neprodleně zaslán místopředsedovi AV ČR.
Čl. 6
Svolání ustavující schůze Rady

(1)

Je-li na zasedání Shromáždění zvolena nadpoloviční většina členů Rady, svolá ředitel
nejpozději do deseti pracovních dnů po volbách ustavující schůzi Rady. Této schůzi
předsedá dosavadní předseda Rady, byl-li opětovně zvolen členem Rady, nebo
nejstarší člen Rady, pokud dosavadní předseda nebyl zvolen členem Rady.

(2)

Na ustavující schůzi zvolí členové Rady ze svého středu tajným hlasováním předsedu
a místopředsedu Rady. Funkční období dosavadního předsedy a místopředsedy Rady
končí zvolením nového předsedy a místopředsedy Rady.

(3)

Tajemník Rady není členem Rady a jmenuje ho Rada po dohodě s ředitelem.
Čl. 7
Odvolání člena Rady

(1)

Návrh na odvolání člena Rady je oprávněn podat ředitel, předseda Rady nebo nejméně
1 třetina výzkumných pracovníků SLÚ. Návrh se podává řediteli nebo předsedovi Rady
a musí v něm být uveden důvod, pro který je odvolání navrhováno.

(2)

Člen Rady může být odvolán z důvodů stanovených v čl. 65 Stanov AV ČR.

(3)

Byl-li podán návrh podle odst. 1, ředitel nebo předseda Rady svolá zasedání
Shromáždění nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne podání návrhu.

(4)

Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina výzkumných
pracovníků z celkového počtu výzkumných pracovníků pracoviště ke dni hlasování.
Návrh na odvolání člena Rady je přijat, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina
výzkumných pracovníků přítomných na zasedání Shromáždění.

HLAVA III
Volba a odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu
Čl. 8
Počet zástupců pracoviště ve Sněmu stanoví čl. 11 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR.
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Čl. 9
Svolání zasedání Shromáždění a návrhy kandidátů
(1)

Zasedání Shromáždění, na němž se uskuteční volba zástupce pracoviště ve Sněmu,
svolá ředitel nejméně 3 týdny před jeho konáním.

(2)

Ředitel zajistí seznámení výzkumných pracovníků s tímto volebním řádem a vyzve je,
aby mu nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení termínu Shromáždění předložili
písemné návrhy kandidátů na zástupce pracoviště ve Sněmu. K návrhu je třeba přiložit
odborný životopis kandidáta a jeho písemný souhlas s kandidaturou.

(3)

Ředitel seznámí výzkumné pracovníky nejpozději 5 pracovních dnů před zasedáním
Shromáždění se seznamem kandidátů na zástupce pracoviště ve Sněmu a s jejich
životopisy podle odst. 2.
Čl. 10
Průběh volby

(1)

Zasedání Shromáždění řídí ředitel. Průběh volby zajišťuje nejméně tříčlenná volební
komise. Členem volební komise nemůže být ředitel ani osoba navržená jako kandidát
na zástupce pracoviště ve Sněmu.

(2)

Pro průběh voleb platí ustanovení čl. 5 odst. 3 až 7.
Čl. 11
Odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu

(1)

Návrh na odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu je oprávněn podat ředitel, předseda
Rady, předseda dozorčí rady nebo nejméně třetina výzkumných pracovníků. Návrh se
podává řediteli a musí v něm být uveden důvod, pro který je odvolání navrhováno.

(2)

Zástupce pracoviště ve Sněmu může být odvolán z důvodů stanovených v čl. 65
Stanov AV ČR.

(3)

Při odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu se postupuje obdobně podle ustanovení
čl. 7 odst. 3 a 4.

HLAVA IV
Návrhy kandidátů na funkci předsedy, člena Akademické rady,
člena Vědecké rady a na členy Sněmu ze zástupců průmyslu, obchodních
kruhů a bank a z významných domácích a zahraničních vědců
Čl. 12

Shromáždění výzkumných pracovníků je oprávněno předkládat Sněmu návrhy
kandidátů na funkci předsedy, člena Akademické rady, interního i externího člena
Vědecké rady a na členy Sněmu ze zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank a z
významných domácích a zahraničních vědců.
Čl. 13
Svolání zasedání Shromáždění a návrhy kandidátů
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(1)

Zasedání Shromáždění, na němž se uskuteční volba kandidátů na výše uvedené
funkce, svolá ředitel nejméně 3 týdny před jeho konáním. Termín zasedání je stanoven
v dostatečném předstihu před zasedáním Sněmu, který bude z navržených kandidátů
volit.

(2)

Pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci podle odst. 1 a pro seznámení
výzkumných pracovníků s předloženými návrhy platí obdobně ustanovení čl. 9
odst. 2 a 3.

Čl. 14
Průběh voleb
(1)

Zasedání Shromáždění řídí ředitel. Průběh voleb zajišťuje nejméně tříčlenná volební
komise. Členem volební komise nemůže být ředitel ani osoba navržená jako kandidát
na funkci předsedy, člena Akademické rady nebo člena Vědecké rady.

(2)

Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina výzkumných
pracovníků z celkového počtu výzkumných pracovníků pracoviště ke dni volby.

(3)

Sněmu budou za SLÚ navrženi ti kandidáti na výše uvedené funkce, kteří získali
nejvyšší počet platných hlasů výzkumných pracovníků přítomných na zasedání
Shromáždění. V případě, že je nominován za SLÚ pouze jeden kandidát na předsedu
AV ČR, člena AR a interního člena VR, musí získat nadpoloviční většinu platných hlasů
výzkumných pracovníků přítomných na zasedání Shromáždění. V případě návrhů na
externí členy VR a na členy Sněmu z řad průmyslu, obchodních kruhů a z řad
významných domácích a zahraničních vědců jsou postoupeny Sněmu návrhy všech
kandidátů, kteří získali nadpoloviční většinu platných hlasů výzkumných pracovníků
přítomných na zasedání Shromáždění.

(4)

Shromáždění výzkumných pracovníků může rovněž vyslovit podporu kandidátům na
člena AR a VR (interního a externího) či na funkci předsedy AV ČR navrženým jinými
pracovišti. Konkrétní pravidla pro vyslovení takové podpory stanovuje před každou
volbou vedení AV ČR.
Čl. 15
Účinnost

Tento volební řád byl schválen Radou dne 9. 11. 2018 a nabyl účinnosti dnem schválení.
Nahrazuje Volební řád Rady SLÚ z 11. 11. 2011.
Jeho novelizace byla schválena Radou dne 12. 10. 2020. Pozměněn byl bod 3 čl. 2, nově byl
ustanoven bod 6 čl. 2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Praze dne 12. 10. 2020
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
předsedkyně Rady
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