Volební řád Radv Ústavu Živočišnéfvziolooie a genetikv AV ČR. v.v.i..

Rada Ústavu Živočišnéfyziologie a genetiky V ČR, v.v.i.,_(dále jen ,,Rada") vydává
podle § 18 a § 20 zákona č. 34112005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, (dále
jen ,,zákon") a podle čl. 11 až 15 přílohy ke Stanovám Akademie věd ČR tento

volební řád:

čt.t
SloženíRady
1. Rada má 11 členů,z toho 7 členůinterních a 4 členy externí.

2. lnterní členovéRady jsou voleni zřad uýzkumných pracovníkůveřejné qýzkumné
instituce, tj,, těch zaměstnanců ÚŽrC AV ČR, v,v.i. (§ 18, odst. 6 zák. o v. v. i.) ,,kteří
se v rámci pracovní činnosti zabyvalí výzkumem a vývojem nebo takové činnosti řídí"
s pracovním úvazkem v Ústavu minimálně 50 % či emeritní vědecký pracovník
Ústavu.
3. Externí členovéRady dle § 18, odst. 4 zák. o v. v . i. jsou navrhováni a voleni z;ad
,,odborníků z jiných právnických osob, popř. organizačních složek státu, zabyvalících
se qýzkumem, příp. zřad uživatelůvýsledků výzkumu".

4. Délka funkčníhoobdobí člena Rady je pět let. Tatáž osoba můžebýt zvolena
členem Rady opětovně bez omezení počtu funkčníchobdobí (§ 18 odst. 7 zákona č.
34112005 Sb.)
čt,z

Volby členůRady

1, Volby členůRady jsou příméa rovné. Členy Rady volí tajným hlasováním

shromáždění uýzkumných pracovníkůÚstavu (dále jen ,,shromáždění") podle volební
procedury uvedené dále.
2. Členy shromáždění jsou ti zaměstnanci ÚŽrG AV ČR, v.v.i. (§ 18, odst. 6 zák. o v,
v. i.) ,,kteří se v rámci pracovní činnosti zabývalí výzkumem a uývojem nebo takové
činnosti řídí" s pracovním úvazkem v Ústavu minimálně 50 % či emeritní vědecký
pracovník Ústavu.

čl.s
Příprava voleb

1.

Nejméně šest tYdnů před skončenímfunkěního období Rady vyhlásí
ředitel/ředitelka Ústavu termín konání shromáždění, na kterém se uskuteční volby

no\4ých členůRady. Volební shromáždění

se musí uskutečnit nejpozději 14 dní po

skončen í funkčn ího období.

2. Výzkumní pracovníci Ústavu mohou v termínu do 15 dnů před

konáním
shromáždění předkládat písemnénávrhy na interní i externí členy Rady, K podávání
návrhů na externí členy wzve ředitel i jiné instituce zab,ývajícíse příbuzným
výzkumem případně dalšípředstavitele odborné veřejnosti. lnterním ělenem Rady
můžebýt zvolen i pracovník ve vedoucí funkci. V obou skupinách je třeba navrhnout
více kandidátů, než je počet stanovený volitelných míst (viz č1,1).
3. Návrhy kandidátů musí obsahovat základní osobní údaje, stručnécharakteristiky a
jejich písemnéprohlášení, že souhlasí s kandidaturou. Návrh rovněž obsahuje jména
navrhovatelů.
4, Členem Rady můžebýt jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 17 odst.
4 (zákona č, 34112005 Sb.) a splnění těchto podmínek se prokazuje podle odst. 5
téhožparagrafu.

5.

Ředitel/ředitelka seznámí r4ýzkumné pracovníky se seznamem kandidátů na
členstvív Radě a s jejich stručnými charakteristikami nejpozději 5 dnů před
shromážděním.
čt.+

Volební procedura
1. Jednání shromáždění řídíředitel/ředitelka nebo pověřený pracovník, Jednání je
veřejně přístupné.
2. K platnosti voleb je třeba účastnadpolovičnívětšiny členůshromáždění doložené
prezenčnílistinou. Hlasování v zastoupení není přípustné. Pokud je účastmenší,
vyhlásí ředitel/ředitelka náhradní termín shromáždění, které se musí uskutečnit do
10 pracovních dnů.

4. Průběh voleb členůRady zajišťujenejméně tříčlenná volební komise, která bude
zvolena v úvodu shromáždění, Členem volební komise nemůžebýt zvolen
ředitel/ředitelka, pracovník pověřený řízením shromáždění ani kandidát na zvolení
členem Rady.
4. V prvním kole volby je možnéoznačit na volebním lístku nejuýše tolik jmen, kolik
má blýt zvoleno interních a externích členů.Jinak vyplněný volební lístek je neplatný.

5. Ke zvolení člena Rady je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných platných
hlasů. Pokud získá nadpolovičnívětšinu většípočet kandidátů než je volitelných míst,
členy Rady se stávají ti, kteří získali největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na
volitelném místě se provede rozhodovací volba. V případě opakované rovnosti hlasů
rozhodne los.

6, Pokud v prvním kole volby nezíská nadpoloviční většinu stanovený

kandidátů, uskutečníse druhé resp. dalšíkolo voleb.
vyhlášení qýsledků voleb prvního, či přecházejícího kola.

To

počet
proběhne vzápětí po

7. Do druhého kola postupuje dvojnásobný počet kandidátů než kolik členůje
potřeba dovolit, v pořadí podle počtu hlasů obdržených v prvním kole. V případě

rovnosti hlasů na rozhodujícím místě postupují všichni kandidáti se stejným počtem
hlasů,

8. Shromáždění můženadpolovičnívětšinou rozhodnout, že druhé, popř. dalšíkolo
se uskutečnív jiném termínu, kterlý však musí následovat nejpozději do 7 pracovních
dnů.

9. Ve druhém kole je na volebním lístku možnéoznačit nejvýše tolik kandidátů
(interních i externích), kolik členůmá být dovoleno. Ke zvolení je opět potřeba
nadpolovičnívětšina platných hlasů. Podle potřeby se uskuteční rozhodovací volby
nebo dalšíkolo podle pravidel uvedených t4ýše.

10. V případě, že ani ve třetím kole nedojde ke zvolení potřebného počtu členů,
uskutečníse nové volby. Nové volby se uskutečnínejpozději do tří měsíců.Nové
volby a sestavení nové kandidátky se uskutečnípodle stejných pravidel jako řádné
volby.

11. Po skončenívoleb pořídía podepíše volební komise zápis o průběhu a
qýsledcích. Jeden exemplář je uložen v sekretariátu ředitele/ředitelky a jeden je
zaslán na Akademickou radu AV Čn. Zapis je veřejný.

čl. s
zánik ělenství v Radě
1. Zánik členstvív Radě se řídíodst. 9 § 18 zákona č. 34112005 Sb.

2. Odstoupení z Rady oznamuje člen písemně řediteli/ředitelce Ústavu a Radě

úžrc.

3. Návrh na odvolání můžepodat ředitel/ředitelka, dozorčírada Ústavu, předseda
Rady nebo nadpolovičnívětšina zaměstnanců tvořících shromáždénívýzkumných
pracovníkůÚstavu. Návrh se doručuje písemně řediteli/ředitelce. Do 4 týdnů od
přijetí návrhu svolá ředitel/ředitelka shromáždění, na kterém se bude o odvolání
hlasovat. Shromáždění je usnášeníschopné,zúčastní-lise ho nadpoloviční většina
členůshromáždění. K odvolání člena Rady je potřeba nadpolovičnívětšina platných
hlasů.

4. Pokud se v Radě uvolní místo z jakéhokoliv důvodu, svolá ředitel/ředitelka
nejpozději do 3 měsícůvolební shromáždění, na kterém bude v doplňovacích
volbách zvolen do Rady nový člen.
5. Pokud podle odst. 12 § 18zákonaó,34112005 Sb. nedojde po zvolení Radydo 6
měsícůk jejímu jednání, končífunkčníobdobí všech členůRady a uskutečníse nové
volby podle tohoto řádu.
6. Tento volební řád se přiměřeně použije i pro doplňovacívolby do Rady.

č1.0

závěrečná ustanovení

1. Tento volební řád byl schválen rozhodnutím Rady dne 4. 11.2011 a nabyl
účinnostidnem schválení.

V Liběchově dne 4.11.2011

Prof. lng. Petr Ráb,

předseda Rady ÚŽrC AV ČR, v.v.i.

