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A. Předkládací zpráva 
 
 
Akademický sněm je nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR. Tvoří jej 
mimo jiné nejvýše 25 významných domácích a zahraničních vědců, kteří jsou voleni 
na základě návrhů pracovišť AV ČR tajnou volbou zpravidla předcházejícím Sněmem 
v závěru jeho funkčního období [čl. 11 odst. 1 písm. f) Stanov AV ČR]. 
 
Pracoviště AV ČR navrhla ve stanovené lhůtě do 28. února 2022 celkem 25 kandidátů 
z řad významných domácích a zahraničních vědců, z toho: 

• 10 kandidátů z oblasti věd o neživé přírodě, 

• 4 kandidáty z oblasti věd o živé přírodě a chemických věd, 

• 11 kandidátů z oblasti humanitních a společenských věd. 
 

Proceduru volby upravuje v obecné podobě Jednací a volební řád Akademického 
sněmu (zejména § 11 a 12). V § 11 odst. 4 a § 12 odst. 8 a 10 předpokládá doplnění, 
popř. upřesnění procedury pro konkrétní volbu. Pro volbu významných domácích 
a zahraničních vědců se navrhují tato doplnění, popř. upřesnění: 

a) počet volebních košů a způsob rozdělení kandidátů do volebních košů 

Vzhledem k nízkému počtu navržených kandidátů se navrhuje rozdělení kandidátů 
do jednoho volebního koše – viz bod 5 procedury. 

b) počet volitelných míst ve volebním koši 

Navrhuje se určit pro volební koš 25 volitelných míst s tím, že volba proběhne 
ve volebním koši společně, hlasovací lístek (kandidátní listina) je pro volební koš 
společný – viz body 4, 6 a 7 procedury. 

c) počet kandidátů postupujících v jednotlivých volebních kolech 

Navrhuje se, aby do dalších volebních kol postoupili nezvolení kandidáti v sestupném 
pořadí hlasů získaných v předchozím kole s tím, že připadne-li podle počtu získaných 
hlasů postup do dalšího kola na několik kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů, 
postupují do dalšího kola všichni tito kandidáti se stejným počtem hlasů – viz body 
15 a 16 procedury. 

d) další upřesnění procedury volby 

Dále se doporučuje upřesnit, kdy volba končí – viz bod 17 procedury. 
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B. Návrh volební procedury 

pro volbu významných domácích a zahraničních vědců 
 

 
Volební procedura vychází z Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu.  
 
1. Právo účastnit se volby má každý přítomný člen Akademického sněmu AV ČR 

(dále jen „Sněm“). 
 
2. Volba je platná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů Sněmu. 
 

3. Kandidáti jsou voleni tajným hlasováním, a to prostřednictvím volební softwarové 
aplikace. Přístup k volbě je zabezpečen unikátním přístupovým kódem (PIN).  
PIN i URL adresa pro přístup do volební softwarové aplikace budou členovi 
Sněmu předány osobně, a to při prezenci na Sněmu oproti podpisu člena Sněmu. 
Každý člen Sněmu obdrží pouze jeden PIN. 

 
4. Bude volen nejvyšší přípustný počet domácích a zahraničních vědců, tj. 25. 
 
5. Kandidáti budou rozděleni do 1 volebního koše. 
 
6. Volba proběhne ve volebním koši společně, hlasovací lístek (kandidátní listina) 

je pro volební koš společný. 
 

7. Pro volební koš se určuje 25 volitelných míst. 
 

8. Samotná volba probíhá ve vymezeném časovém úseku pomocí (elektronického) 
hlasovacího lístku, který bude členům Sněmu zpřístupněn po kliknutí 
na doručený odkaz (https://volby.ssc.avcr.cz/) a po zadání PINu. 
 

9. Volbu vykoná člen Sněmu tak, že na hlasovacím lístku označí vybraného 
kandidáta/vybrané kandidáty a hlasovací lístek odešle. Odeslaný prázdný 
hlasovací lístek je platný a znamená, že se člen Sněmu zdržel hlasování. Každý 
odeslaný hlasovací lístek představuje získaný hlas pro každého kandidáta, jehož 
jméno je na hlasovacím lístku označeno. 

 
10. Hlasovací lístek je nutné odeslat v rámci vymezeného časového úseku 

pro provedení volby. 
 
11. Označení kandidátů je možné opravit pouze do doby před odesláním 

hlasovacího lístku. Po odeslání hlasovacího lístku již není možné 
volbu v příslušném volebním kole opakovat.  

 

12. Kandidát je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů Sněmu 
účastnících se hlasování. 

 

13. Kandidáti obsazují volitelná místa v sestupném pořadí podle počtu získaných 
hlasů v daném kole. 

https://volby.ssc.avcr.cz/
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14. Jestliže nejsou po ukončení volebního kola všechna volitelná místa obsazena 

zvolenými kandidáty, pokračuje volba dalším kolem. 
 

15. Do dalších volebních kol postupují nezvolení kandidáti v sestupném pořadí hlasů 

získaných v předchozím kole. 

 

16. Připadne-li podle počtu získaných hlasů postup do dalšího kola na několik 
kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do dalšího kola všichni tito 
kandidáti se stejným počtem hlasů. 
 

17. Volba bude ukončena v okamžiku, kdy budou obsazena všechna volitelná místa, 
nebo v případě, že by další kolo volby bylo pouze opakováním dvou předchozích 
kol, tj. volilo by se mezi týmiž kandidáty na tentýž počet volných volitelných míst 
jako ve dvou předchozích kolech. 

 

18. Pokud schváleným postupem nebudou obsazena všechna volitelná místa nebo 
vznikne-li v průběhu voleb situace, která nebyla předpokládána, projedná věc 
volební komise a předloží Sněmu návrh na její řešení. 

 

 


