Volební řád
pro volbu Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
K zajištění volby Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále jen „rada“), vydává rada
v souladu s § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen
„zákon“), tento volební řád.
Čl. 1
Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., má 15 členů, z toho 10 členů interních
a 5 členů externích.
Čl. 2
Volby členů rady jsou přímé a rovné. Členy rady volí tajným hlasováním shromáždění
výzkumných pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále jen „shromáždění“),
které tvoří výzkumní pracovníci (viz čl. 22 odst. 4 Přílohy ke Stanovám AV ČR), tj.
pracovníci zařazení do kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 4 a 5.
Čl. 3
Termín jednání shromáždění, na němž se uskuteční volba členů rady, vyhlásí ředitel
nebo pracovník pověřený řízením pracoviště (dále jen „ředitel“) nejméně třicet pracovních
dnů předem. Zároveň zajistí, aby byli výzkumní pracovníci seznámeni s tímto volebním
řádem, a vyzve je, aby mu nejpozději do patnácti pracovních dnů před jednáním předložili
písemné návrhy interních i externích kandidátů na členství v radě. Interními kandidáty mohou
být pouze výzkumní pracovníci. K podání návrhů na externí členy vyzve ředitel
i představitele jiných institucí zabývajících se výzkumem nebo vývojem v příbuzných
oborech, 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 do deseti pracovních dnů před jednáním
shromáždění písemně potvrdit dosavadnímu předsedovi rady, že souhlasí s kandidaturou a že
v případě zvolení doloží splnění podmínek vyplývajících pro výkon této funkce z § 18 odst.
(8) a § 17 odst. (4) a (5) zákona.
Čl. 5
Ředitel seznámí výzkumné pracovníky nejpozději pět pracovních dnů před jednáním
shromáždění se seznamem kandidátů na členství v radě a s jejich stručnými charakteristikami.

Čl. 6
Jednání shromáždění řídí dosavadní předseda rady. Průběh voleb členů rady zajišťuje
nejméně tříčlenná volební komise, ustavená v úvodu tohoto jednání. Členem volební komise
nemůže být osoba navrhovaná ke zvolení členem rady.
Čl. 7
Vlastní volby proběhnou podle těchto pravidel:
a)
b)
c)

d)

k platnosti voleb je potřebná účast nadpoloviční většiny výzkumných pracovníků –
členů shromáždění,
volby jsou tajné,
ke zvolení člena rady je potřebná nadpoloviční většina z odevzdaných platných hlasů;
pokud v prvním kole volby nezíská stanovený počet kandidátů nadpoloviční většinu
z odevzdaných platných hlasů, uskuteční se druhé a popř. i další kolo voleb,
případné další podrobnosti volební procedury projedná a schválí shromáždění před
zahájením volby.
Čl. 8

Délka funkčního období člena rady je 5 let. Tatáž osoba může být zvolena členem rady
opětovně bez omezení počtu funkčních období.
Čl. 9
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. Výsledky voleb jsou nejpozději následujícího dne oznámeny všem
pracovníkům Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Námitky proti výsledkům voleb lze
uplatnit do deseti pracovních dnů. Po této lhůtě jsou výsledky voleb zveřejněny na webových
stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Čl. 10
Dosavadní předseda rady nejpozději do deseti pracovních dnů po zvolení členů rady
stanoví termín 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 ředitelem tajemníka rady. Tajemník rady není členem rady.
Čl. 11
K odvolání člena rady je třeba souhlasu nejméně 2/3 všech členů rady. Doplňovací
volby do rady před uplynutím funkčního období se řídí tímto volebním řádem.
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