
Volební řád Rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.  
 

Rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.  

se sídlem v Praze 1, Valentinská 91/1 

vydává tento volební řád: 

Čl. 1 

 

 Postavení, úkoly a složení rad pracovišť Akademie věd ČR upravují § 18 zákona č. 

341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, (dále jen „zákon“), čl. 11 až 15 přílohy ke 

Stanovám Akademie věd ČR platným od 1. ledna 2007 a Organizační řád Slovanského ústavu 

AV ČR, v. v. i. 

Rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen „Rada“) má celkem 7 členů, z toho 4 členy 

interní a 3 členy externí. 

 

Čl. 2 

 

 Volby členů Rady jsou přímé a rovné. Členy Rady volí tajným hlasováním 

shromáždění výzkumných pracovníků Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen 

„shromáždění“), které tvoří výzkumní pracovníci (viz čl. 22 odst. 4 přílohy Stanov AV ČR), 

tj. pracovníci zařazení do kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 4 a 5 Kariérního řádu vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR (Interní normy AV ČR, částka 13/2006). 

 

Čl. 3 

 

 Termín jednání shromáždění, na němž se uskuteční volba členů Rady, vyhlásí ředitel 

nebo pracovník pověřený řízením pracoviště (dále jen „pověřený vedoucí“) nejméně šest 

týdnů před jeho konáním. Zároveň zajistí seznámení výzkumných pracovníků, členů 

„shromáždění“ s tímto volebním řádem a vyzve je, aby mu nejpozději do patnácti dnů před 

jednáním předložili písemné návrhy interních i externích kandidátů na členství v Radě. 

Předložené písemné návrhy mohou shromažďovat také předem stanovení pracovníci SLÚ 

s dodržením všech stanovených lhůt. K podání návrhů na externí členy vyzve pověřený 

vedoucí i představitele jiných institucí zabývajících se výzkumem nebo vývojem, popřípadě 

další představitele odborné veřejnosti. V obou skupinách je třeba navrhnout více kandidátů, 

než je počet stanovených volitelných míst (viz čl. 1). 

 

Čl. 4 

 

 Navržení kandidáti musí nejpozději 2 dny před volebním shromážděním doložit 

písemným prohlášením, že souhlasí s kandidaturou a že v případě zvolení doloží splnění 

podmínek vyplývající pro výkon této funkce z § 18 odst. (8) a § 17 odst. (4) a (5) zákona. 

 

Čl. 5 

 

 Pověřený vedoucí seznámí výzkumné pracovníky nejpozději pět dnů před jednáním 

shromáždění se seznamem kandidátů na členství v Radě a s jejich stručnými charakteristikami 

(např. vzdělání, obor, u externích kandidátů instituce, kterou zastupují apod.). 

 



Čl. 6 

 

 Jednání shromáždění řídí pověřený vedoucí (zpravidla ředitel ústavu nebo předseda 

Rady SLÚ). Průběh voleb členů Rady zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise, která bude 

ustavena v úvodu tohoto jednání. Členem volební komise nemůže být pověřený vedoucí ani 

osoba navrhovaná ke zvolení členem Rady. 

 

Čl. 7 

 

 Vlastní volby proběhnou podle těchto pravidel: 

 

a) K platnosti voleb je potřebná účast nadpoloviční většiny výzkumných pracovníků – 

členů shromáždění. 

b) Tajné volby se uskuteční zvlášť pro interní a zvlášť pro externí členy. 

c) Ke zvolení člena Rady je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných platných hlasů. 

Pokud v prvním kole volby nezíská nadpoloviční většinu stanovený počet kandidátů, 

uskuteční se druhé a popř. i další kolo voleb. 

d) Případné další podrobnosti volební procedury projedná a schválí shromáždění před 

zahájením volby. 

 

Čl. 8 

 

 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. 9 

 

 Pověřený vedoucí svolá nejpozději do 14 pracovních dnů po zvolení členů 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 pověřeným vedoucím tajemníka Rady, který není jejím členem. 

 

Čl. 10 

 

 Délka funkčního období člena Rady SLÚ je pět let. V průběhu funkčního období jsou 

členové Rady odvolatelní  „shromážděním“ ve smyslu čl. 13 Příloh ke Stanovám AV ČR. Pro 

odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina výzkumných pracovníků, členů shromáždění. 

 

Čl. 11 

 

 V případě, že se v průběhu funkčního období místo v Radě SLÚ uvolní, zvolí 

„shromáždění“ do jednoho měsíce na zbytek funkčního období nového člena Rady SLÚ. 

Ukončením pracovního poměru zaniká u interních členů Rady SLÚ jejich členství v tomto 

orgánu, pokud „shromáždění“ nerozhodne jinak. 

 

 

V Praze dne 11. listopadu 2011 

         Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 

           předseda Rady SLÚ 


