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Volba prezidenta SU ČVUT
1 Předmět interního předpisu
Interní předpis stanovuje pravidla pro volbu Prezidenta SU ČVUT.

2 Vyhlášení volby

1. První kolo volby vyhlašuje prezident minimálně 3 měsíce před ukončením svého
mandátu.
2. Lhůta pro podávání kandidátek je dlouhá minimálně 14 dnů a maximálně 1
měsíc.
3. Volba proběhne do 10 dnů od ukončení podávání kandidátek.
4. Termíny musí být zveřejněny na webových stránkách SU ČVUT a řádně poslány
do konference Studentského parlamentu.
5. V případě, že není prezident zvolen v prvním kole, prezident musí do 24h
vyhlásit nové volby, lhůty uvedené v 2 a 3 platí i pro další kola.

3 Kandidátky
1. Kandidát na prezidenta SU ČVUT musí být členem SU ČVUT, nebo členem
externího klubu SU ČVUT.
2. Kandidát musí podat kandidátku sám a musí s kandidaturou souhlasit.
3. Kandidátka je podána současným zasláním do konference Studentského
parlamentu SU ČVUT a konference centrály SU ČVUT.
4. Součástí kandidátky je volební program a navrhovaný seznam členů případné
budoucí centrály.

4 Průběh volby
1. Volba probíhá tajně na zasedání Studentského parlamentu, vhozením
hlasovacího lístku do urny delegátem Studentského parlamentu SU ČVUT.
2. Volba je řízena volební komisí.
3. V případě, že se voleb zúčastní jediný kandidát, probíhá volba v jednom kole,
kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
4. V případě dvou kandidátů probíhá volba v jednom nebo více kolech:
a) V případě, že jeden z kandidátů získá v prvním kole nebo dalších kolech
nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen.
b) Do druhého kola postupuje kandidát s nejvyšším počtem hlasů, pokud
nenastane (a).
c) V případě rovnosti počtu hlasů se opakuje první kolo.
5. V případě více kandidátů probíhá volba v jednom nebo více kolech:
a) V případě, že jeden z kandidátů získá v prvním kole nebo dalších kolech
nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen.
b) Z prvního kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, pokud
nenastane (a).
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c) V případě rovnosti počtu hlasů na prvním místě postupují dál všichni
kandidáti z prvního společného místa. Dále se postupuje podle (e).
d) V případě, že nastane shoda v počtu hlasů na druhém místě, postupují dál
kandidáti z druhého společného místa a kandidát z prvního místa. Dále se
pokračuje podle (e)
e) Volba se opakuje tak dlouho, dokud nenastane (a), nebo je možno podle
počtu hlasů jednoznačně určit první, druhé a další místa. Poté postupují do
dalšího kola pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
f) Do posledního kola postupuje kandidát s nejvyšším počtem hlasů, pokud
nenastane (a). V případě rovnosti počtu hlasů, se kolo opakuje, dokud není
možné určit kandidáta s nejvyšším počtem hlasů.

5 Volební komise
1. Volební komise má minimálně 3 členy.
2. Členem volební komise může být kdokoliv přítomný zasedání Studentského
parlamentu mimo následujících:
(a) Kandidáta na prezidenta,
(b) Delegáta Studentského parlamentu.
3. Složení volební komise schvaluje Studentský parlament před volbou prezidenta.
4. Volební komise provádí zápis o volbě prezidenta a informuje Studentský
parlament o výsledcích jednotlivých kol a celkovém výsledku.

6 Zrušující ustanovení

Tento interní předpis ruší platnost všech předchozích předpisů upravujících volbu
Prezidenta SU ČVUT.

V Praze dne 4. 10. 2016
…………………………………..
Michal Halenka
prezident

