
VOLEBNÍ ŘÁD RADY ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. 
 
Rada Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „Rada") vydává podle § 18 a § 20  
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon“), a podle 
článků 11 až 15 přílohy Stanov Akademie věd ČR tento volební řád Rady: 
 
 

Článek 1 
Složení Rady 

1. Rada má 11 členů, z toho 7 členů interních a 4 členy externí. 
2. Interním členem Rady může být výzkumný pracovník Astronomického ústavu AV 

ČR, v.v.i., (dále jen „Ústav“) zařazený do kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 4 a 5  (čl. II 
Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR – dále jen „kariérní 
řád“) s pracovním úvazkem v Ústavu minimálně 50%. 

3. Externím členem Rady může být výzkumný pracovník jiné instituce, který nemá na 
Ústavu pracovní úvazek.  

4. Délka funkčního období člena Rady je pět let. Tatáž osoba může být zvolena členem 
Rady opětovně bez omezení počtu funkčních období. 
 

Článek 2 
Volby členů Rady 

1. Volby členů Rady jsou přímé a rovné. Členy Rady volí tajným hlasováním 
shromáždění výzkumných pracovníků Ústavu (dále jen „shromáždění“). Podrobnosti 
volební procedury jsou uvedeny v čl. 4. 

2. Členy shromáždění jsou pracovníci Ústavu zařazení do kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 
4 a 5 s pracovním úvazkem na Ústavu minimálně 50% a emeritní vědečtí pracovníci 
Ústavu (čl. III kariérního řádu). 
 

Článek 3 
Příprava voleb 

1. Nejméně šest týdnů před skončením funkčního období jednoho nebo více členů 
Rady vyhlásí ředitel Ústavu termín jednání shromáždění, na kterém proběhnou  
volby nových členů Rady. Volební shromáždění se musí uskutečnit nejpozději 7 dní 
po skončení funkčního období. 

2. Všichni výzkumní pracovníci Ústavu mohou v termínu do 15 dnů před jednáním 
podávat písemné návrhy na interní a externí členy Rady. K podávání návrhů na 
externí členy vyzve ředitel i jiné instituce zabývající se astronomickým výzkumem, 
případně další představitele odborné veřejnosti. V obou skupinách je třeba navrhnout 
více kandidátů než je uvolněných míst v Radě.  V případě, že jsou uvolněna místa 
pouze interních nebo pouze externích členů, kandidáti se navrhují pouze v jedné 
skupině. 



3. Návrhy kandidátů na členství v Radě musí obsahovat základní osobní údaje a 
stručné charakteristiky kandidátů a jejich písemné prohlášení, že souhlasí 
s kandidaturou a v případě zvolení doloží splnění podmínek podle § 18 odst. (8) a § 
17 odst. (4) a (5) zákona. Návrh rovněž obsahuje jména navrhovatelů. 

4. Ředitel seznámí výzkumné pracovníky se seznamem kandidátů na členství v Radě a 
s jejich stručnými charakteristikami nejpozději pět dnů před jednáním shromáždění. 

5. Ředitel může vyhradit prostor na nástěnkách pracovišť Ústavu a na internetových 
stránkách Ústavu pro prezentace kandidátů na členství v Radě. V tom případě 
stanoví limit pro velikost prezentace jednoho kandidáta. Prezentace je možné 
zveřejňovat nejdříve 15 dnů před jednáním shromáždění. 

 
Článek 4 

Volební procedura 
1. Jednání shromáždění, na kterém proběhne volba Rady, řídí ředitel nebo jím 

pověřený pracovník. Jednání je veřejně přístupné. 
2. K platnosti voleb je třeba účast nadpoloviční většiny členů shromáždění podle 

prezenční listiny. Hlasování na dálku nebo v zastoupení není přípustné. Pokud je 
účast menší, vyhlásí ředitel náhradní termín jednání. Náhradní jednání se musí 
uskutečnit do 10 dnů. 

3. Průběh voleb zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise. Volební komise je zvolena 
na začátku jednání. Členem volební komise nemůže být ředitel, pracovník 
pověřeným řízením Ústavu ani osoba navrhovaná ke zvolení členem Rady. 

4. Tajné volby se uskuteční zvlášť pro interní a zvlášť pro externí členy. 
5. V prvním kole volby je možné označit na volebním lístku nejvýše tolik jmen, kolik 

členů má být zvoleno. Volební lístky nesplňující tuto podmínku jsou neplatné. 
6. Ke zvolení člena Rady je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných platných 

hlasů. Pokud získá nadpoloviční většinu větší počet kandidátů než je počet volených 
členů v příslušné kategorii, členy Rady se stávají ti, kteří získali největší počet hlasů. 
V případě rovnosti hlasů na rozhodujícím místě se uskuteční rozhodovací volba.  

7. Do rozhodovací volby postupují kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů na 
rozhodujícím místě nebo místech. Na volebním lístku je možné označit nejvýše tolik 
kandidátů, kolik členů má být dovoleno. Členy Rady se stávají kandidáti, kteří obdrží 
nejvíce hlasů. V případě opakované rovnosti hlasů rozhodne los. 

8. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční počet hlasů dostatečný počet kandidátů, 
uskuteční se druhé kolo voleb. Do druhého kola  postupuje jeden a půl násobný 
počet kandidátů než kolik členů je třeba dovolit, v pořadí podle počtu hlasů 
obdržených v prvním kole. V případě neceločíselného výsledku se zaokrouhluje 
nahoru. V případě rovnosti hlasů na rozhodujícím místě postupují všichni kandidáti 
se stejným počtem hlasů. 

9. Shromáždění může nadpoloviční většinou rozhodnout, že druhé kolo, případně 
některé z dalších kol se uskuteční v jiném termínu, nejpozději však do sedmi dnů. 



10. Ve druhém kole je na volebním lístku možné označit nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů má být dovoleno. Ke zvolení je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných 
platných hlasů. V případě nutnosti se uskuteční rozhodovací volba nebo třetí kolo 
podle stejných pravidel, jaká platila pro druhé kolo. 

11. V případě, že ani po třetím kole nejsou zvoleni všichni členové Rady, může 
shromáždění rozhodnout o konání čtvrtého kola, o ponechání neobsazeného místa 
nebo o snížení počtu členů Rady. Ke snížení počtu členů Rady je ale třeba souhlas 
nadpoloviční většiny všech (nikoliv přítomných) členů shromáždění. Počet členů 
Rady přitom nesmí poklesnout pod sedm a nejméně jedna třetina a nejvýše jedna 
polovina členů musí být externí. 

12. Po ukončení voleb pořídí a podepíše volební komise zápis o průběhu a výsledcích 
voleb. Jeden exemplář uloží v sekretariátu ředitele a jeden zašle Akademické radě 
AV ČR. Zápis je veřejný. 

13. Pokud po volbách zůstalo některé místo neobsazené, další volby se uskuteční do 
3 měsíců. 
 

Článek 5 
Zánik členství v Radě 

1. Členství v Radě zanikne: 
a) uplynutím funkčního období člena Rady 
b) odstoupením 
c) odvoláním z Rady tajným hlasováním členů shromáždění 
d) nesplněním nebo porušením podmínek podle § 18 odst. (8) a § 17 odst. (4) a 

(5) zákona 
e) u interního člena zánikem pracovního poměru v Ústavu 
f) u externího člena uzavřením pracovního poměru v Ústavu 
g) úmrtím 

2. Odstoupení z Rady oznamuje člen písemně řediteli Ústavu.  
3. Návrh na odvolání člena Rady může podat ředitel, dozorčí rada Ústavu nebo skupina 

alespoň pěti členů shromáždění. Návrh se doručuje písemně řediteli. Ředitel svolá 
do 4 týdnů od přijetí návrhu jednání shromáždění, na kterém se bude o odvolání 
hlasovat. Jednání je usnášeníschopné, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů 
shromáždění. K odvolání člena Rady je třeba nadpoloviční většina všech členů.  

4. Pokud se uvolní místo v Radě z důvodů uvedených v odstavci 1 pod písmeny b) až 
g), svolá ředitel do 3 měsíců jednání shromáždění, na kterém se uskuteční volby.  

5. V případě, že se po dobu šesti 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. Ředitel svolá do 
4 týdnů jednání shromáždění, na kterém proběhnou volby. 
 



 
Článek 6 

Závěrečné ustanovení 
Tento volební řád byl schválen na zasedání Rady dne 16. března 2007 a nabyl účinnosti 
dnem schválení. 

 
 
16. 3. 2007    
     

 
RNDr. J. Borovička, CSc. 
předseda Rady  


