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VOLEBNÍ ŘÁD 

PRO VOLBY V ÚSTAVU PRO ČESKOU LITERATURU  

AV ČR, v. v. i. 
 

 

 

Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vydává na základě 

 

a)  § 18 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2005 Sb.,  

 o veřejných 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 předpisů 

(dále jen „zákon o AV ČR“), 

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 

e)  Pokynu Akademické rady Akademie věd ČR č. 2 ze dne 27. března 2018  

 

 tento volební řád. 

 

 

 

HLAVA I 

Obecná ustanovení 

 

 

Čl. 1 

Shromáždění výzkumných pracovníků 

 
 

(1)  Shromáždění výzkumných pracovníků ÚČL AV ČR, v. v. i. (dále jen Shromáždění) tvoří 

výzkumní pracovníci. Výzkumným pracovníkem se všude v tomto řádu v souladu s čl. 22 

Přílohy ke Stanovám AV ČR rozumí vysokoškolsky vzdělaný pracovník výzkumného útvaru 

ÚČL zařazený podle Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR (dále jen 

Kariérní řád) do některého z kvalifikačních stupňů 3a, 3b, 4 a 5. 

 

(2) Shromáždění volí a odvolává členy Rady ÚČL AV ČR, v. v. i. (dále jen (Rady ÚČL) 

a zástupce pracoviště v Akademickém sněmu AV ČR (dále jen Sněm) a navrhuje kandidáty na 

funkci předsedy AV ČR (dále jen Předseda), člena Akademické rady AV ČR (dále jen 

Akademická rada) a člena Vědecké rady AV ČR (dále jen Vědecká rada). 
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Čl. 2 

Společná pravidla pro volby a hlasování 
 

 

(1)  Volby uskutečňované na zasedání Shromáždění podle tohoto volebního řádu jsou přímé, 

rovné a s tajným hlasováním. 

 

(2) Právo volit a hlasovat na zasedání Shromáždění podle tohoto volebního řádu má každá 

osoba, která je ke dni voleb výzkumným pracovníkem pracoviště podle čl. 1 odst. 1. 

 

(3) Výzkumný pracovník vykonává své volební právo osobně a na zasedání Shromáždění. 

 

(4) Každý výzkumný pracovník má při hlasování ve volbách jeden hlas. 

 

(5) Ředitel ÚČL nebo osoba nebo osoba pověřená řízením pracoviště (dále jen ředitel) zajistí 

materiální a organizační podmínky pro konání zasedání Shromáždění a řádný průběh voleb. 

 

(6) Volební zasedání Shromáždění se může uskutečnit odděleně na pražském a brněnském 

pracovišti ÚČL s tou podmínkou, že volba proběhne současně. 

 

(7) V případě, že závažné vnější okolnosti znemožní uskutečnění prezenčního volebního 

zasedání (epidemická situace či jiný zásah vyšší moci), lze volbu realizovat distanční formou. 

 

 

 

HLAVA II 

Volba a odvolání členů Rady ÚČL 

 

 

Čl. 3 

Složení a funkční období Rady ÚČL 
 

 

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

 

(2)  Interním členem Rady ÚČL může být výzkumný pracovník ÚČL.  

 

(3)  Externím členem Rady ÚČL může být pracovník výzkumné instituce, univerzity či 

vysoké školy, který nemá v ÚČL pracovní úvazek, dále zástupce uživatelů výsledků výzkumu 

(mj. pedagogická a knihovnická veřejnost, nakladatelští pracovníci, literární a kulturní 

publicisté, zaměstnanci organizačních složek státu či samosprávy). 

 

(4)          Délka funkčního období člena Rady ÚČL je pět let. Pětileté funkční období se váže k 

jednotlivému členu Rady, nikoli k Radě jako kolektivnímu orgánu, takže funkční období 

jednotlivých členů Rady může být rozdílné. Tatáž osoba může být zvolena členem Rady ÚČL 

opakovaně bez omezení počtu funkčních období. 

 

(5)    Ředitel ÚČL může být členem Rady ÚČL nebo jejím předsedou. Není-li členem Rady ÚČL, 

je oprávněn účastnit se jejího jednání bez hlasovacího práva. 
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(6)     Tajemníka Rady ÚČL jmenuje na návrh předsedy Rady ÚČL po projednání v Radě ÚČL 

ředitel. Tajemník není členem rady. 

 

 

 

Čl. 4 

Svolání zasedání Shromáždění a návrhy kandidátů 
 

 

(1) Nejméně 8 týdnů před skončením řádného funkčního období jednoho nebo více členů Rady 

ÚČL vyhlásí ředitel nebo předseda Rady (dále jen 

„svolavatel“) termín volebního zasedání Shromáždění. To se musí uskutečnit nejpozději 7 dní 

po skončení funkčního období člena nebo členů Rady ÚČL. 

 

(2)  V případě zániku členství jednoho nebo více členů Rady ÚČL podle čl. 6 vyhlásí svolavatel 

termín volebního zasedání Shromáždění bez zbytečných průtahů tak, aby se volby uskutečnily 

nejpozději 10 týdnů poté, co byli ředitel nebo Rada ÚČL s faktem zániku členství seznámeni. 

 

(3)  Všichni členové Shromáždění mohou v termínu do 15 dnů před konáním volebního zasedání 

Shromáždění podávat písemné návrhy na interní a externí členy Rady ÚČL. K podávání návrhů 

na externí členy vyzve svolavatel i jiné instituce z oboru, případně další představitele odborné 

veřejnosti. V obou skupinách je třeba navrhnout více kandidátů, než je počet uvolněných míst v 

Radě ÚČL. V případě, že jsou uvolněna místa pouze interních, nebo pouze externích členů, 

kandidáti se navrhují pouze v odpovídající skupině. 

 

(4)  Návrhy na kandidáty do Rady ÚČL musí obsahovat základní osobní údaje (vědecké a 

vědecko-pedagogické hodnosti, pracoviště a vykonávané akademické funkce) a stručnou 

charakteristiku odborné činnosti kandidáta. Podmínkou návrhu je souhlas kandidáta, jeho 

způsobilost k právním úkonům a závazek, že v případě zvolení doloží splnění podmínek podle § 

18, odst. 8 a § 17, odst. 4 a 5 zákona. Zejména bude povinen doložit: 

 

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, že nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin související s předmětem činnosti ÚČL, hospodářský či 

majetkový trestný čin; 

 

b) čestným prohlášením, že nebyl v posledních třech letech sankcionován podle 

zvláštních předpisů pro výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti ÚČL. 

 

Souhlas s kandidaturou zajišťuje a o zákonných podmínkách kandidáty informuje navrhovatel, 

u externích kandidátů případně ve spolupráci s ředitelem. Každý návrh musí být opatřen 

jménem a podpisem navrhovatele. 

 

(5)  Ředitel zveřejní pro pracovníky ÚČL seznam kandidátů do Rady ÚČL spolu s volebními 

materiály nejpozději 10 dnů před datem konání volebního zasedání Shromáždění. 

 

(6)  Předloží-li kandidát programové teze, zajistí ředitel na intranetu ÚČL, případně jiným 

vhodným způsobem, prostor pro jejich prezentaci. 
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Čl. 5 

 

Průběh volebního zasedání Shromáždění 
 

(1)  Volební zasedání Shromáždění řídí ředitel nebo předseda Rady ÚČL. Jednání je veřejné. 

 

(2)  Před zahájením volby může Shromáždění vyzvat přítomné kandidáty ke krátké ústní 

prezentaci jejich programových tezí. Tyto ústní prezentace jsou ukončeny před vlastní volbou. 

 

(3)  K platnosti voleb je třeba účast nadpoloviční většiny výzkumných pracovníků ÚČL s 

pracovním úvazkem 0,3 a vyšším podle prezenční listiny. Hlasování korespondenční nebo v 

zastoupení není přípustné. Pokud je účast menší, vyhlásí ředitel náhradní termín jednání. 

Náhradní jednání se musí uskutečnit do 14 dnů. 

 

(4)  Průběh voleb zajišťuje volební komise o nejméně třech členech. Volební komise je 

zvolena na začátku jednání. Členem volební komise nemůže být ředitel ÚČL, pracovník 

pověřeným řízením ÚČL ani kandidát na členství v Radě ÚČL. 

 

(5)  Interní a externí členové Rady ÚČL se volí zvlášť, a to na jednom volebním lístku, 

rozděleném do dvou skupin (interní, externí). V prvním kole volby je možné označit na 

volebním lístku v každé ze skupin nejvýše tolik jmen, kolik členů má být zvoleno. Volební 

lístky s vyšším počtem označených kandidátů jsou neplatné. 

 

(6)  Ke zvolení člena Rady ÚČL je potřebná nadpoloviční většina odevzdaných platných 

hlasů. Pokud získá tuto většinu více kandidátů, než je počet volených členů v příslušné 

kategorii, členy Rady ÚČL 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. Na volebním lístku je možné označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 

má být dovoleno. Členem Rady ÚČL se stává kandidát či 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 nanejvýš dvojnásobek kandidátů, než 

je počet zbývajících volných míst v Radě ÚČL, a to v pořadí podle počtu hlasů obdržených v 

prvním kole. V případě rovnosti hlasů na rozhodujícím místě postupují všichni kandidáti se 

stejným počtem hlasů. 

 

(9)      Ve druhém kole je na volebním lístku možné označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 

má být dovoleno. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny odevzdaných platných hlasů. V 

případě nutnosti se uskuteční rozhodovací volba podle stejných pravidel, jaká platila pro první 

kolo. 

 

(10) Není-li po druhém kole obsazeno všech 9 míst v Radě ÚČL, uskuteční se třetí kolo. Pro něj 

platí analogická pravidla jako pro kolo druhé, s tou výhradou, že ke zvolení člena Rady ÚČL 

postačuje nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů. 
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(11) Volební komise vyhotoví a podepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb člena nebo členů 

Rady ÚČL. Jeden exemplář uloží v archivu Rady ÚČL, jeden v sekretariátu ředitele a jeden 

neprodleně zašle místopředsedovi AV ČR. Zápis je veřejný. 

 

 

Čl. 6 

 

Zánik členství v Radě ÚČL 
 

(1)  Členství v Radě ÚČL zaniká: 

 

a) uplynutím funkčního období člena Rady ÚČL, b) odstoupením, 

c) odvoláním Shromážděním, 

d) u interního člena zánikem pracovního poměru v ÚČL, 

e) u externího člena uzavřením pracovního poměru v ÚČL, f) úmrtím. 

 

(2)  Odstoupení oznámí člen písemně předsedovi Rady ÚČL a řediteli. 

 

(3)  Návrh na odvolání člena Rady je oprávněn podat ředitel, předseda Rady nebo nejméně 

třetina výzkumných pracovníků ÚČL. Návrh se podává řediteli nebo předsedovi Rady a musí v 

něm být uveden důvod, pro který je odvolání navrhováno. 

 

(4)  Člen Rady může být odvolán 

a) jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem činnosti pracovišť, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 

majetku; 

b) jestliže závažným způsobem porušil etiku vědecké práce; 

c) jestliže dlouhodobě nebo bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jeho 

funkce. 

 

(5) Byl-li podán návrh podle odst. 4 ředitel nebo předseda Rady svolá zasedání Shromáždění 

nejpozději do dvou týdnů ode dne podání návrhu. Návrh na odvolání, jeho odůvodnění a 

žádost o svolání zasedání Shromáždění zveřejní ředitel na intranetu ÚČL. 

 

(6) Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina výzkumných 

pracovníků s úvazkem 0,3 a vyšším. O odvolání člena Rady ÚČL se rozhoduje tajným 

hlasováním. Návrh na odvolání člena Rady je přijat, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina 

výzkumných pracovníků přítomných na zasedání Shromáždění. 

 

(7)  V případě, že se po dobu šesti měsíců nekonalo ani jedno zasedání Rady ÚČL, ač byla po 

celou tuto dobu Rada ustavena, končí funkční období všech členů Rady ÚČL k poslednímu 

kalendářnímu dni šestého měsíce její nečinnosti. Ředitel je povinen neprodleně zajistit novou 

volbu členů Rady. 
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Čl. 7 

Svolání ustavující schůze Rady ÚČL 
 

(1)  Jestliže bylo volbou nově obsazeno 5 a více míst v Radě ÚČL, svolá ředitel nejpozději 

do 14 od data volby ustavující schůzi Rady. Této schůzi předsedá dosavadní předseda Rady, 

byl-li opětovně zvolen členem Rady, nebo nejstarší člen Rady, pokud dosavadní předseda nebyl 

zvolen členem Rady. 

(3)  Na ustavující schůzi zvolí členové Rady ÚČL ze svého středu tajným 

hlasováním předsedu a místopředsedu Rady. Funkční období dosavadního předsedy a 

místopředsedy Rady končí zvolením nového předsedy a místopředsedy Rady. 

(4) Předsedu a místopředsedu Rady ÚČL může odvolat Rada ÚČL tajným hlasováním. 

 

 

 

 

HLAVA III 

 

Volba a odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu 

 

 

Čl. 8 
 

Počet volených zástupců pracoviště ve Sněmu se stanoví tak, že na každých započatých padesát 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů pracoviště podle stavu 

přepočteného na plné pracovní úvazky ke dni konání volby se volí jeden zástupce pracoviště. 

Členem Sněmu je dále ředitel ÚČL. 

 

 

 

Čl. 9 

Svolání zasedání Shromáždění a návrhy kandidátů 
 

(1)  Zasedání Shromáždění, na němž se uskuteční volba zástupce ÚČL ve Sněmu, svolá ředitel v 

dostatečném předstihu, obvykle nejméně 30 dnů před jeho konáním. 

 

(2)  Všichni členové Shromáždění mohou v dostatečném předstihu, obvykle nejméně 10 dnů 

před volebním zasedáním Shromáždění, podávat písemné návrhy na volené zástupce ÚČL ve 

Sněmu. Podmínkou návrhu je souhlas kandidáta. 

 

(3)  Ředitel seznámí výzkumné pracovníky v dostatečném předstihu, obvykle nejpozději 5 dnů 

před zasedáním Shromáždění se seznamem kandidátů na zástupce pracoviště ve Sněmu. 

 

(4)   Předloží-li kandidát programové teze, zajistí ředitel na intranetu ÚČL, případně jiným 

vhodným způsobem, prostor pro jejich prezentaci. 
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Čl. 10 

Průběh volby 
 

 

(1) Zasedání Shromáždění řídí ředitel. Průběh volby zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise. 

Členem volební komise nemůže být ředitel ani osoba navržená jako kandidát na zástupce 

pracoviště ve Sněmu. 

 

(2) Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina výzkumných 

pracovníků z celkového počtu výzkumných pracovníků ÚČL s úvazkem 0,3 a vyšším. 

 

(3)  Pro průběh voleb platí obdobně ustanovení čl. 5 odst. 2 až 11. 

 

 

Čl. 11 

Zánik členství zástupce pracoviště ve Sněmu 

 

 

(1)  Členství ve Sněmu zaniká: 

 

a) uplynutím funkčního období,  

b) vzdáním se členství, 

c) odvoláním Shromážděním, 

d) zánikem pracovního poměru v ÚČL, 

e) v případě ředitele ÚČL ukončením výkonu jeho funkce, f) úmrtím. 

 

(2) Návrh na odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu je oprávněn podat ředitel, předseda Rady, 

předseda dozorčí rady nebo nejméně třetina výzkumných pracovníků ÚČL. Návrh se podává 

řediteli a musí v něm být uveden důvod, pro který je odvolání navrhováno. 

 

(3)  Zástupce pracoviště ve Sněmu může být odvolán 

 

a)  jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem činnosti pracovišť, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 

majetku; 

b) jestliže závažným způsobem porušil etiku vědecké práce; 

c)  jestliže dlouhodobě nebo bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jeho 

funkce. 

 

(4)  Při odvolání zástupce pracoviště ve Sněmu se postupuje obdobně podle ustanovení čl. 6 

odst. 5 a 6. 
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HLAVA IV 

Návrhy kandidátů na funkci Předsedy, člena Akademické rady a člena 

Vědecké rady 

 
 

Čl. 12 
 

 

(1)  Shromáždění je oprávněno předkládat Sněmu návrhy kandidátů na funkci 

Předsedy, člena Akademické rady a člena Vědecké rady. 

 

(2)  Členy Akademické rady s výjimkou předsedy a předsedy Vědecké rady volí ze svých 

členů a odvolává z funkce Sněm. Členství v Akademické radě je neslučitelné s funkcí 

ředitele pracoviště a s funkcí člena Dozorčí komise Sněmu. 

 

(3)  Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť, zástupci vysokých škol a dalších 

institucí výzkumu a vývoje a významní vědci ze zahraničí. Vědecká rada má nejvýše třicet 

členů, z toho nejméně jednu čtvrtinu a nejvýše jednu třetinu tvoří externí členové včetně 

členů zahraničních. 

 

(4)  Členy Vědecké rady volí a odvolává z funkce Sněm. Členství ve Vědecké radě 

je neslučitelné s funkcí Předsedy a zvoleného člena Akademické rady. 

 

 

Čl. 13 

Svolání zasedání Shromáždění a návrhy kandidátů 
 

(1) Zasedání Shromáždění, na němž se uskuteční volba kandidáta na funkci Předsedy, člena 

Akademické rady nebo člena Vědecké rady, svolá ředitel v dostatečném předstihu, obvykle 

nejméně 30 dnů před jeho konáním. Termín zasedání se stanoví v dostatečném předstihu před 

zasedáním Sněmu, na kterém bude volen Předseda, člen Akademické rady nebo člen Vědecké 

rady. 

 

(2)  Pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci podle odst. 1 a pro seznámení výzkumných 

pracovníků s předloženými návrhy platí obdobně ustanovení čl. 

9 odst. 2 až 4. 

 

 

Čl. 14 

Průběh voleb 
 

(1)  Zasedání Shromáždění řídí ředitel nebo jím pověřený člen Shromáždění. 

Průběh voleb zajišťuje nejméně tříčlenná volební komise. Členem volební komise nemůže být 

ředitel ani osoba navržená jako kandidát na funkci předsedy, člena Akademické rady nebo člena 

Vědecké rady. 

 

(2) Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina výzkumných 

pracovníků z celkového počtu výzkumných pracovníků ÚČL s úvazkem 0,3 a vyšším. 
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(3) Sněmu bude za pracoviště navržen kandidát na funkci Předsedy, člena Akademické rady 

nebo člena Vědecké rady, pro jehož kandidaturu byl odevzdán nejvyšší počet platných hlasů 

výzkumných pracovníků přítomných na zasedání Shromáždění. 

 

 

 

Čl. 15 

Účinnost 
 

Zrušuje se Volební řád Rady Ústavu pro českou literaturu, v. v. i., zde dne 31. 5. 

2007, ve znění novelizace ze dne 6. 4. 2017. 

 

 

Tento volební řád byl schválen Radou ÚČL dne 28. června 2018 a nabyl účinnosti dnem 

schválení. 

 

 

 

 

V Praze dne 28. června 2018  

 

Petr Šámal, v. r., předseda Rady ÚČL 

 

 

 

 

Tento volební řád byl poprvé byl novelizován dne 29. 9. 2020. Novela nabyla účinnosti dnem 

schválení. 

 

 

 

V Praze dne 29. září 2020   Michal Přibáň, v. r., předseda Rady ÚČL 


