Příloha 1

Volební řád pro volbu Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Postavení, úkoly a složení rad pracovišť Akademie věd ČR upravují § 18 zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích ve znění pozdějších doplňků
(dále jen „zákon“) a čl. 11 až 15 přílohy ke Stanovám Akademie věd ČR platným od
1. ledna 2007 (dále jen „Stanovy“).
Čl. 1 Složení
a) Volební řád Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen „Volební řád “) je
vnitřním předpisem (§ 20 zákona) instituce.
b) Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen „Rada“) má 11 členů, z toho
6 členů interních a 5 členů externích.
c) Interním členem Rady může být výzkumný pracovník Etnologického ústavu
AV ČR, v. v. i., (dále jen „EÚ“) splňující podmínky dle čl. 2 písm. b) Volebního řádu.
d) Externím členem Rady může být pracovník jiné právnické osoby, který nemá v EÚ
pracovní úvazek.
e) Délka funkčního období člena Rady je 5 let. Tatáž osoba může být zvolena členem
Rady opakovaně bez omezení počtu funkčních období.
Čl. 2 Volby členů
a) Volby členů Rady jsou přímé a rovné.
b) Členy Rady volí tajným hlasováním shromáždění výzkumných pracovníků EÚ
(dále jen „shromáždění“). Členy shromáždění - výzkumnými pracovníky jsou
vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů EÚ zařazení do kvalifikačních
stupňů 3a, 3b, 4 a 5 (dle čl. 22 odst. (2) a (4) přílohy Stanov), kteří mají v EÚ 0,5
a více pracovního úvazku.
c) Volební právo je přiznáno též emeritním vědeckým pracovníkům AV ČR, kterým
byl statut emeritního vědeckého pracovníka udělen na základě návrhu EÚ (dále jen
„emeritní vědecký pracovník“).
Čl. 3 Příprava voleb
a) Termín voleb do Rady, vyhlásí ředitel nebo pracovník pověřený řízením EÚ (dále
jen „ředitel“) nejméně 3 týdny před jeho konáním.
b) Ředitel vyzve pracovníky disponující volebním právem do Rady (viz čl.
2 Volebního řádu), aby mu nejpozději do čtrnácti dnů před konáním shromáždění
předložili písemné návrhy interních i externích kandidátů na členství v Radě.
Externích i interních kandidátů je třeba navrhnout více, než je počet stanovených
volitelných míst
c) Do tří týdnů před konáním volby ředitel zajistí seznámení výzkumných pracovníků
s tímto volebním řádem.
d) K podání návrhů na externí členy Rady vyzve ředitel i představitele jiných institucí
zabývajících se výzkumem a vývojem, popřípadě další představitele odborné
veřejnosti.
d) Návrhy kandidátů na členství v Radě musí obsahovat základní osobní údaje
a stručné charakteristiky kandidátů, přílohou návrhu může být odborný životopis
kandidáta. Návrhy musí být doloženy písemným prohlášením kandidátů, 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.
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e) Ředitel seznámí výzkumné pracovníky a emeritní vědecké pracovníky s právem
volit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění se seznamem kandidátů na
členství v Radě a s jejich stručnými charakteristikami.
Čl. 4 Volební koše
a) Výzkumní pracovníci EÚ navrhují samostatně své kandidáty do dvou volebních
košů: do volebního koše výzkumných pracovníků KHH (viz Organizační řád EÚ) a do
volebního koše výzkumných pracovníků etnologických výzkumných oddělení
(Oddělení etnomuzikologie, Oddělení historické etnologie, Oddělení etnických studií,
Pracoviště Brno; viz Organizační řád EÚ).
b) Emeritní vědečtí pracovníci navrhují v tom volebním koši, ke kterému přináleží
jejich výzkumné oddělení.
c) V uvedených dvou volebních koších bude zvolen vždy 1 interní a 1 externí člen
Rady. Z těchto kandidátů budou tedy zvoleni celkem 4 členové Rady. Dalších 7 členů
Rady (4 interní a 3 externí) budou zvoleni ze třetího společného volebního koše, do
něhož navrhují kandidáty všichni výzkumní pracovníci a emeritní vědečtí pracovníci
disponující volebním právem do Rady (viz čl. 2).
Čl. 5 Průběh voleb
a) Volby do Rady jsou tajné, korespondenční forma hlasování není možná.
b) K platnosti voleb je potřebná účast nadpoloviční většiny výzkumných pracovníků
a emeritních vědeckých pracovníků s právem volit.
c) Průběh voleb zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise jmenovaná ředitelem
před započetím voleb. Členem volební komise nemůže být ředitel, resp. pověřený
vedoucí ani osoba navrhovaná ke zvolení členem Rady.
d) Volby probíhají na shromáždění, jehož termín je stanoven ředitelem.
d) Volby probíhají hlasováním pomocí hlasovacích lístků do zapečetěných volebních
uren.
e) Tajné volby se po jednotlivých koších uskuteční zvlášť pro interní a zvlášť pro
externí členy Rady. Všichni výzkumní pracovníci a emeritní vědečtí pracovníci
disponující volebním právem do Rady (viz čl. 2 Volebního řádu) volí ze všech
navržených kandidátů v jednotlivých koších.
f) Interní členové Rady budou voleni takto: 1 člen bude volen z volebního koše
výzkumných pracovníků KHH; 1 člen bude volen z volebního koše výzkumných
pracovníků etnologických výzkumných oddělení; 4 členové budou voleni ze
společného volebního koše všech výzkumných a emeritních vědeckých pracovníků.
g) Externí členové Rady budou voleni takto: 1 člen bude volen z volebního koše
výzkumných pracovníků KHH; 1 člen bude volen z volebního koše výzkumných
pracovníků etnologických výzkumných oddělení; 3 členové budou voleni ze
společného volebního koše všech výzkumných a emeritních vědeckých pracovníků.
h) 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 k obsazení zbývajících míst
v Radě druhé a popřípadě i další kola voleb.
i) Případné další podrobnosti volební procedury projedná a schválí shromáždění před
zahájením volby.
Čl. 6 Výsledky voleb
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
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zašle Akademické radě AV ČR. Výsledky voleb jsou nejpozději následujícího
pracovního dne oznámeny všem pracovníkům EÚ.
Čl. 7 Ustavující zasedání Rady
Ředitel svolá nejpozději do 30 dnů po ukončení funkčního období předchozí Rady
ustavující zasedání nově zvolené 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.
Čl. 8 Zánik členství v Radě
a) Členství v Radě zanikne:
- uplynutím funkčního období
- odstoupením
- odvoláním shromážděním výzkumných pracovníků
- smrtí
b) Odstoupení z Rady oznamuje člen Rady písemně řediteli a předsedovi Rady.
c) V průběhu funkčního období jsou členové Rady odvolatelní shromážděním
výzkumných pracovníků. K odvolání je třeba nadpoloviční většina hlasů v tajném
hlasování, kterého se zúčastní nadpoloviční většina výzkumných pracovníků EÚ
disponující volebním právem do Rady (dle čl. 2 Volebního řádu).
d) V případě, že se během funkčního období místo v Radě uvolní, proběhnou do tří
měsíců ode dne, kdy tento stav nastal, doplňovací volby do Rady. Doplňovací volby
se řídí tímto Volebním řádem.
e) V případě, že se po dobu 6 měsíců nekonalo ani jedno zasedání Rady, ač byla po
celou tuto dobu Rada ustavena, končí funkční období všech členů Rady
k poslednímu kalendářnímu dni šestého měsíce nečinnosti Rady.
Tento Volební řád Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., schválila Akademická
rada AV ČR podle § 20 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění pozdějších předpisů dne 8. června 2017.
Tento Volební řád Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., nahrazuje Volební řád
Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. ze dne 4. října 2007.

V Praze dne 8. června 2017
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. v. r.
předsedkyně AV ČR

