JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen „Sněm“) přijal na
svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami Akademie
věd České republiky, schválenými usnesením vlády České republiky ze dne
24. května 2006 č. 614 (dále jen „Stanovy“), tento svůj Jednací a volební řád:
Svolání Sněmu
§1
(1) Sněm svolává Akademická rada (dále jen „Rada“) podle potřeby, nejméně
však dvakrát do roka (čl. 15 Stanov).
(2) Rada je povinna svolat Sněm vždy do třiceti dnů, požádá-li o to písemně Dozorčí komise Sněmu nebo alespoň jedna pětina členů Sněmu (čl. 15 Stanov).
(3) Rozhodne-li Rada v neodkladném případě o věcech vyhrazených Sněmu, je
povinna svolat Sněm tak, aby se sešel nejpozději do třiceti dnů od jejího rozhodnutí
(čl. 29 Stanov).
§2
(1) Pozvání na zasedání spolu s návrhem jeho programu a písemnými podklady
pro jednání doručí Rada členům Sněmu nejpozději čtrnáct dnů před zahájením zasedání [čl. 15 a čl. 28 odst. 1 písm. a) Stanov].
(2) Rada zároveň rozhodne, které osoby budou vzhledem k navrhovanému programu jednání přizvány na zasedání Sněmu jako hosté a které podklady pro jednání
jim budou zaslány.
(3) Písemné podklady pro jednání Sněmu se doručují členům Sněmu umístěním
do elektronického úložiště materiálů Sněmu na adrese http://snem.avcr.cz.
(4) Těm členům Sněmu, kteří o to požádají, budou podklady pro jednání Sněmu
zasílány také v tištěné podobě.
Jednání Sněmu
§3
Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů
(čl. 16 Stanov).
§4
Zasedání Sněmu předsedá předseda Akademie nebo jím pověřený místopředseda Akademie, popř. jiný člen Rady [čl. 7 písm. a) a čl. 9 Stanov].

§5
Program zasedání
V úvodu svého jednání schválí Sněm program zasedání. K programu zasedání,
navrženému Radou, mohou členové Sněmu písemně nebo ústně navrhnout změny
a doplnění; o těchto návrzích rozhodne Sněm při schvalování programu (čl. 15 Stanov).
§6
Pracovní komise Sněmu
(1) Po schválení programu zasedání Sněmu rozhodne Sněm podle potřeby o složení pracovních komisí Sněmu.
(2) Pracovními komisemi Sněmu jsou mandátová komise, návrhová komise a volební komise. Mandátová komise se ustavuje s působností pro celé funkční období
Sněmu. Návrhová komise a volební komise se ustavují s působností pro konkrétní
zasedání Sněmu.
(3) Mandátová komise průběžně ověřuje platnost mandátů členů Sněmu a změny
v jeho složení. Při jednání Sněmu sleduje, zda je Sněm usnášeníschopný. Mandátová komise dále vyhodnocuje výsledek hlasování per rollam.
(4) Návrhová komise dohlíží na schvalování usnesení Sněmu k jednotlivým bodům programu, zpracovává a projednává návrhy členů Sněmu na doplnění usnesení
a podává Sněmu zprávu o kompletním znění usnesení Sněmu.
(5) Volební komise řídí průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky.
(6) Návrh složení pracovních komisí předkládá Sněmu Rada. Členové Sněmu
mají právo navrhovat změny složení komisí nebo jejich doplnění.
(7) V případě potřeby si může Sněm zřídit také další dočasné či stálé pomocné
a poradní orgány [čl. 14 písm. n) Stanov].
§7
Diskuse a usnesení k projednávaným bodům programu
(1) Jednotlivé body projednává Sněm podle schváleného programu; v zájmu účelnosti přitom může být diskuse ke dvěma nebo více bodům programu sloučena.
(2) Člen Sněmu má právo vystoupit v diskusi k projednávanému bodu programu
s diskusním příspěvkem v trvání zpravidla nejdéle pět minut; Sněm může podle potřeby tuto lhůtu prodloužit nebo zkrátit. Do diskuse se členové Sněmu hlásí písemnými přihláškami nebo zdvižením ruky. Slovo jim předsedající uděluje v pořadí,
v němž se přihlásili, s přihlédnutím k obsahové návaznosti příspěvků. Sněm může
diskusi k projednávanému bodu programu ukončit i před vyčerpáním všech přihlášek
do diskuse.
(3) Mimo řádný pořad diskuse může člen Sněmu vystoupit pouze s procedurální
nebo technickou poznámkou, která musí být jasná a maximálně stručná. K přednesení poznámky se přihlásí zdvižením ruky.
(4) Rozhodnutí k projednanému bodu programu přijímá Sněm formou usnesení
vždy po ukončení projednávání daného bodu. Návrhy usnesení Sněmu k jednotlivým
bodům jsou součástí písemných podkladových materiálů.
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§8
Rozhodování Sněmu hlasováním
(1) Jestliže bylo v téže věci podáno několik návrhů, hlasuje se o nich v obráceném pořadí, než byly předloženy [čl. 64 písm. b) Stanov]. Za protinávrh se nepovažuje návrh, který se podstatně neliší od některého z dříve podaných návrhů.
(2) O volbě, jmenování a odvolání osob se hlasuje tajně; o ostatních otázkách se
hlasuje veřejně, zdvižením ruky nebo pomocí hlasovacího zařízení, pokud se alespoň jedna pětina přítomných členů Sněmu nevyslovila pro návrh, aby se hlasovalo
tajně [čl. 64 písm. c) Stanov].
(3) O návrhu na jmenování předsedy Akademie a o návrhu na jeho odvolání se
hlasuje tajně.
(4) O složení pracovních komisí Sněmu se hlasuje veřejně, zdvižením ruky nebo
pomocí hlasovacího zařízení.
(5) O složení jiných pomocných a poradních orgánů Sněmu se hlasuje veřejně,
zdvižením ruky nebo pomocí hlasovacího zařízení, pokud se alespoň jedna pětina
přítomných členů Sněmu nevyslovila pro návrh, aby se hlasovalo tajně.
(6) Návrh, včetně návrhu usnesení Sněmu, je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Sněmu [čl. 16 a čl. 64 písm. d) Stanov]. Za přítomné členy Sněmu jsou považováni ti, kteří jsou v okamžiku hlasování v sále a účastní se
hlasování, tj. hlasují buď pro, nebo proti, nebo dají předepsaným způsobem (zdvižením ruky, nezaškrtnutím žádného kandidáta na kandidátní listině atd.) najevo, že se
zdržují hlasování.
(7) Pro přijetí nebo změnu Stanov je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech
členů Sněmu (čl. 16 Stanov).
§9
Volby členů orgánů Akademie a Sněmu
(1) Sněm se usnáší na návrhu na jmenování předsedy Akademie z členů Sněmu
[čl. 14 písm. g) Stanov] navržených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť Akademie [čl. 25 odst. 2 písm. c) přílohy Stanov].
(2) Sněm volí:
a) čestného předsedu Akademie z nejvýznamnějších vědeckých osobností [čl. 10
a čl. 14 písm. h) Stanov] navržených členy Sněmu, Radou nebo Vědeckou radou
Akademie (dále jen „Vědecká rada“),
b) volené členy Rady z členů Sněmu navržených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť Akademie [čl. 14 písm. i) a čl. 24 odst. 2 Stanov],
c) členy Vědecké rady z kandidátů navržených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť Akademie [čl. 14 písm. i) a čl. 39 odst. 1 Stanov],
d) členy Sněmu v kategorii zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank z kandidátů navržených pracovišti Akademie nebo příslušnými podnikatelskými svazy
[čl. 11 odst. 1 písm. e) a čl. 14 písm. j) Stanov],
e) členy Sněmu v kategorii významných domácích a zahraničních vědců z kandidátů
navržených pracovišti Akademie [čl. 11 odst. 1 písm. f) a čl. 14 písm. j) Stanov],
f) členy Dozorčí komise Sněmu z členů Sněmu [čl. 14 písm. k) a čl. 20 odst. 1 Stanov] navržených členy Sněmu.
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§ 10
Příprava voleb
(1) Návrhy kandidátů dle § 9 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až e) se předkládají písemně (v listinné podobě). Návrhy kandidátů dle § 9 odst. 2 písm. f) se předkládají
písemně (v listinné podobě) nebo elektronicky (e-mailem). Termín pro předložení
návrhů, požadované údaje o kandidátech, popř. další podklady a kontaktní adresu
pro zaslání návrhů oznámí předseda Akademie oprávněným navrhovatelům dopisem.
(2) Návrhy podle § 9 odst. 2 písm. d) a e) podávají za pracoviště ředitelé pracovišť po projednání v radě pracoviště.
(3) Návrhy kandidátů na funkci předsedy Akademie, členů Rady a členů Vědecké
rady se před zasedáním Sněmu předloží sekcím Akademie, které k nim mohou sdělit
Sněmu své vyjádření [čl. 56 odst. 2 písm. a) Stanov].
(4) K volbě předsedy Akademie obdrží členové Sněmu jako podkladový materiál
seznam kandidátů s jejich charakteristikami a stručnými programovými prohlášeními.
(5) K volbám členů Rady, členů Vědecké rady a členů Sněmu podle § 9 odst. 2
písm. d) a e) obdrží členové Sněmu jako podkladový materiál seznam kandidátů
s jejich charakteristikami.
§ 11
Volební koše
(1) Členové Rady a Vědecké rady jsou voleni na základě kandidátní listiny, na níž
jsou kandidáti rozděleni do volebních košů podle vědních oblastí Akademie (čl. 24
odst. 2 a čl. 38 Stanov).
(2) Ředitel a volení zástupci Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., jsou
pro tento účel zařazeni do oblasti humanitních a společenských věd.
(3) Do volebních košů mohou být kandidáti rozděleni také v dalších případech,
zejména je-li třeba zvolit do orgánu předepsaný počet interních a externích členů.
(4) O počtu volebních košů, způsobu rozdělení kandidátů do volebních košů
a o počtu volitelných míst v jednotlivých volebních koších rozhodne Sněm před zahájením voleb.
(5) Volby proběhnou v každém volebním koši odděleně, hlasovací lístek však bude pro všechny koše společný.
§ 12
Procedura voleb
(1) Právo účastnit se voleb má každý přítomný člen Akademického sněmu. Volbu
vykoná tak, že na hlasovacím lístku proškrtne křížkem čtvereček před jménem voleného kandidáta.
(2) Hlasovací lístek bude neplatný, pokud počet označených kandidátů překročí
počet volných volitelných míst, přičemž neplatnost se posuzuje samostatně pro každý volební koš. K jiným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží. Prázdný hlasovací
lístek je platný a znamená, že člen Sněmu se zdržel hlasování.
(3) Každý odevzdaný platný hlasovací lístek představuje získaný hlas pro každého kandidáta, jehož jméno je na lístku označeno.
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(4) Kandidát je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů
Sněmu [čl. 64 písm. d) Stanov] a umístí se na volitelném místě. Kandidáti obsazují
volitelná místa v sestupném pořadí podle počtu získaných hlasů v daném kole.
(5) Umístí-li se na posledním volitelném místě či posledních volitelných místech
více kandidátů se stejným počtem hlasů, kteří přesáhnou počet volných volitelných
míst, pak tito kandidáti se stejným počtem hlasů nejsou zvoleni a postupují do dalšího kola.
(6) Jestliže nejsou po ukončení volebního kola všechna volitelná místa obsazena
zvolenými kandidáty, pokračují volby dalším kolem.
(7) Do dalších volebních kol postupují nezvolení kandidáti v sestupném pořadí
hlasů získaných v předchozím kole. O počtu kandidátů postupujících v jednotlivých
volebních kolech rozhodne Sněm před zahájením voleb.
(8) 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.
(9) O případných dalších upřesněních procedury voleb rozhodne Sněm před zahájením voleb.
(10) 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.
§ 13
Odvolání členů orgánů Akademie a Sněmu
(1) Sněm se usnáší na návrhu na odvolání předsedy Akademie [čl. 14 písm. g)
Stanov].
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Sněm odvolává z funkce:
volené členy Rady [čl. 14 písm. i) a čl. 24 odst. 2 Stanov],
členy Vědecké rady [čl. 14 písm. i) a čl. 39 odst. 1 Stanov],
členy Sněmu v kategorii zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank [čl. 13
odst. 1 písm. e) Stanov ve spojení s čl. 14 písm. j) Stanov],
členy Sněmu v kategorii významných domácích a zahraničních vědců [čl. 13 odst.
1 písm. e) Stanov ve spojení s čl. 14 písm. j) Stanov],
členy Dozorčí komise Sněmu [čl. 14 písm. k) a čl. 20 odst. 1 Stanov].

(3) Odvolání může navrhnout kterýkoli člen Sněmu. Návrh na odvolání musí být
podán písemně a musí být zdůvodněn ve smyslu čl. 65 Stanov.
§ 14
Usnesení ze zasedání Sněmu
(1) V závěru zasedání podá návrhová komise Sněmu zprávu o kompletním znění
usnesení Sněmu, jak bylo postupně přijato k jednotlivým bodům programu nebo jak
vyplynulo z výsledků voleb, a projedná návrhy na doplnění usnesení.
(2) Usnesení ze zasedání Sněmu osvědčují svým podpisem předseda návrhové
komise a předsedající Sněmu. Usnesení se zasílá členům Sněmu prostřednictvím
elektronické konference Sněmu a zveřejňuje se na webových stránkách Akademie.
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§ 15
Zápis ze zasedání Sněmu
O jednání Sněmu se pořizuje stenografický zápis (čl. 17 Stanov), který detailně
zachycuje průběh zasedání Sněmu.
§ 16
Elektronická konference Sněmu
V průběhu celého funkčního období Sněmu je členům Sněmu k dispozici elektronická konference Sněmu. Každý člen Sněmu má právo zasílat do elektronické konference příspěvky a reagovat na sdělení ostatních účastníků.
§ 17
Hlasování per rollam
(1) V případech, kdy není technicky možné nebo účelné svolat zasedání Sněmu,
může Sněm rozhodnout per rollam.
(2) Hlasování per rollam vyhlašuje předseda Akademie, popř. jím pověřený místopředseda Akademie nebo jiný člen Rady rozesláním podkladů pro hlasování do
elektronické konference Sněmu. Zároveň stanoví způsob hlasování a lhůtu v závislosti na předkládané záležitosti. Lhůta pro hlasování bude vždy nejméně tři pracovní
dny.
(3) Pro platnost hlasování a přijetí usnesení per rollam platí stejná pravidla
o účasti členů Sněmu jako při zasedání Sněmu.
(4) Usnesení přijaté per rollam se zasílá členům Sněmu prostřednictvím elektronické konference Sněmu a zveřejňuje se na webových stránkách Akademie.
(5) Usnesení přijaté per rollam bude součástí usnesení z nejbližšího následujícího
zasedání Sněmu.
§ 18
Závěrečné ustanovení
(1) Tento Jednací a volební řád nabývá účinnosti okamžikem schválení Sněmem.
(2) Zrušuje se Jednací řád Akademického sněmu schválený XXIX. zasedáním
Sněmu dne 14. prosince 2006.
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