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Volební řád Rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. 
 
Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen „Rada“), vydává na zá-
kladě  

a) § 18 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2005 Sb., o veřej-
ných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

b) § 5 odst. 2 písm. d) a odst. 5, § 7 odst. 2 a 5 a § 11 odst. 2 a 5 zákona 
č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších před-
pisů, 

c) čl. 11 odst. 1 písm. b), čl. 13 odst. 1 písm. e), čl. 24 odst. 2 a čl. 39 odst. 1 
Stanov Akademie věd České republiky (dále jen „Stanovy AV ČR“), 

d) čl. 11 písm. d) a čl. 25 odst. 2 písm. a), b) a c) Přílohy ke Stanovám AV ČR  
 
tento volební řád: 

 Postavení, úkoly a složení rad pracovišť Akademie věd ČR upravují § 18 zá-
kona, čl. 11 až 15 Přílohy ke Stanovám AV ČR platným od 1. ledna 2007 a Organi-
zační řád Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen „NHÚ“) 

Čl. 1 
Složení 

1. Rada má 9 členů, z toho 6 členů interních a 3 členy externí.  

2. Interním členem Rady může být výzkumný pracovník NHÚ zařazený 
do kvalifikačního stupně 3a, 3b, 4 nebo 5 (čl. II Kariérního řádu vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků AV ČR) s pracovním úvazkem v ústavu minimálně 50 
%.  

3. Externím členem Rady může být pracovník jiné instituce, který nemá v NHÚ 
pracovní úvazek.  

4. 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  

1. Volby členů Rady jsou přímé a rovné. Členy Rady volí tajným hlasováním 
shromáždění výzkumných pracovníků NHÚ (dále jen „shromáždění“). 

2. V odůvodněných případech může Shromáždění zasedat distančně s využitím 
technických prostředků komunikace na dálku (telekonferenční či videokonfe-
renční), příp. kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku 
a prezenčního zasedání. Použít je možné jakýkoli technický nástroj, který 
umožňuje identifikaci výzkumných pracovníků, aby bylo zajištěno, že rozho-
duje a hlasuje skutečně člen Shromáždění. 

3.  Členy shromáždění jsou pracovníci NHÚ zařazení do kvalifikačního stupně 
3a, 3b, 4 nebo 5 (čl. II Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 
AV ČR) s pracovním úvazkem v ústavu minimálně 50 %. Členy shromáždění 
jsou také emeritní vědečtí pracovníci AV ČR (dle čl. IV odst. 4 Kariérního řádu 
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vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR), kterým byl statut emeritního 
vědeckého pracovníka udělen na základě návrhu pracoviště. 

Čl. 3 
Příprava voleb 

1. Termín jednání shromáždění, na němž se uskuteční volba členů Rady, vyhlá-
sí ředitel pracoviště nejméně 4 týdny před jeho konáním. Zároveň zajistí se-
známení výzkumných pracovníků – členů shromáždění s tímto volebním řá-
dem a vyzve je, aby mu nejpozději do 15 dnů před jednáním předložili písem-
né návrhy interních i externích kandidátů na členství v Radě.  

2.  K podání návrhů na externí členy vyzve ředitel pracoviště i představitele ji-
ných 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). 

3. Návrhy kandidátů na členství v Radě musí obsahovat základní osobní údaje a 
stručné charakteristiky kandidátů a 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. Návrhy rovněž obsahují jména navrhovatelů. 

4.  Ředitel pracoviště seznámí výzkumné pracovníky – členy shromáždění 
nejpozději 5 dnů před jednáním shromáždění se seznamem kandidátů na 
členství v Radě a s jejich stručnými charakteristikami. 

Čl. 4 
Volební procedura 

1. Jednání shromáždění, na kterém proběhne volba člena nebo členů Rady, řídí 
ředitel pracoviště.  

2.  Průběh voleb členů Rady zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise, která 
bude ustavena v úvodu tohoto jednání. Členem volební komise nemůže být 
ředitel ani osoba navrhovaná ke zvolení členem Rady. 

3.  Vlastní volby proběhnou podle těchto pravidel: 

a) K platnosti voleb je potřebná účast nadpoloviční většiny výzkumných 
pracovníků – členů shromáždění (dle čl. 2 odst. 2)  ke dni volby. Pokud 
je účast menší, vyhlásí ředitel náhradní termín jednání. Náhradní jedná-
ní se musí uskutečnit do 10 pracovních dnů. 

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 vo-
leb. 

d) Případné další podrobnosti volební procedury projedná a schválí shro-
máždění před zahájením volby. 
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4.  Volební komise vyhotoví a podepíše zápis o průběhu a výsledku voleb člena 
nebo členů Rady, který se v jednom exempláři uloží v sekretariátu ředitele a 
v jednom exempláři se neprodleně zašle místopředsedovi AV ČR. 

5. Pokud po volbách zůstane některé místo člena Rady neobsazené, další volby 
se uskuteční do 3 měsíců. 

Čl. 5 
Ustavující zasedání 

1. Je-li na zasedání Shromáždění zvolena nadpoloviční většina členů Rady, 
svolá ředitel nejpozději do 14 dní po volbách ustavující schůzi Rady. Této 
schůzi předsedá dosavadní předseda Rady, byl-li opětovně zvolen členem 
Rady, nebo nejstarší člen Rady, pokud dosavadní předseda nebyl zvolen čle-
nem Rady.  

 
2. Na ustavující schůzi zvolí členové Rady ze svého středu tajným hlasováním 

předsedu  
a místopředsedu Rady. Funkční období dosavadního předsedy a místopřed-
sedy Rady končí zvolením nového předsedy a místopředsedy Rady. Tajem-
ník Rady není členem Rady a jmenuje ho Rada po dohodě s ředitelem. 

Čl. 6 
Zánik členství 

1. Členství v Radě zanikne:  
a) uplynutím funkčního období 
b) odstoupením 
c) odvoláním 
d) smrtí 
e) nesplněním nebo porušením podmínek podle § 18 odst. (8) a § 17 odst. 

(4) a (5) zákona  
f) u interního člena zánikem pracovního poměru v NHÚ 
g) u externího člena uzavřením pracovního poměru v NHÚ. 

2. Odstoupení z Rady oznamuje člen písemně řediteli NHÚ.  

3. V průběhu funkčního období jsou členové Rady odvolatelní shromážděním 
výzkumných pracovníků dle čl. 7.  

4. V případě, že se v průběhu funkčního období místo v Radě uvolní, zvolí 
shromáždění výzkumných pracovníků do 3 měsíců nového člena Rady. 

5. V případě, že se po dobu 6 měsíců nekonalo ani jedno zasedání Rady, ač by-
la po celou tuto dobu Rada ustavena, končí funkční období všech členů Rady 
k poslednímu kalendářnímu dni šestého měsíce nečinnosti Rady. Ředitel na-
vrhne nové členy Rady podle § 18 odst. 4 a 5 zákona, a svolá do 4 týdnů jed-
nání shromáždění výzkumných pracovníků, na kterém proběhnou volby (viz 
čl. 4). 
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Čl. 7 
Odvolání člena rady 

1. Návrh na odvolání člena Rady je oprávněn podat ředitel, předseda Rady nebo 
nejméně třetina výzkumných pracovníků s právem volit (dle čl. 2 odst. 2). Ná-
vrh se podává řediteli nebo předsedovi Rady a musí v něm být uveden dů-
vod, pro který je odvolání navrhováno. 

2. Člen Rady může být odvolán z důvodů stanovených v čl. 65 Stanov AV ČR. 

3. Byl-li podán návrh podle odst. 1, ředitel nebo předseda Rady svolá zasedání 
Shromáždění nejpozději do 4 týdnů ode dne podání návrhu. 

4. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina vý-
zkumných pracovníků z celkového počtu výzkumných pracovníků pracoviště 
(dle čl. 2 odst. 2) ke dni hlasování. Návrh na odvolání člena Rady je přijat, 
hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina výzkumných pracovníků přítomných 
na zasedání Shromáždění. 

Čl. 8 
 Závěrečné ustanovení 

Tento volební řád byl schválen na zasedání Rady dne 14. října 2020 a nabyl účin-
nosti dnem schválení. Nahrazuje předchozí volební řád z 21. září 2018. 

 
 
 
 
 
 

Marek Kapička, Ph.D. 
předseda Rady 

 
 
V Praze dne 14. října 2020 


