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Interní předpis
2016-P2 Volební řád
Interní předpis Studentské unie ČVUT

Volební řád
Čl. I
Předmět interního předpisu
Interní předpis upravuje volbu Prezidenta spolku Studentská unie ČVUT
(dále jen "SU") a zájmových a externích klubů s právem delegovat do
Studentského parlamentu SU dle čl. V, odst. 4 Stanov SU.
Čl. II
Vyhlášení volby Prezidenta SU a kandidatura
1. Harmonogram první volby Prezident vyhlásí alespoň 3 měsíce před
vypršením svého mandátu.
2. Harmonogram musí být zveřejněn na webových stránkách
SU a poslán do konference Studentského parlamentu SU.
3. Lhůta pro podávání kandidátek je dlouhá minimálně 14 dnů
a maximálně 1 měsíc.
4. Volba proběhne do 10 dnů od ukončení podávání kandidátek.
5. Povinným obsahem harmonogramu jsou:
a. Termín pro podávání kandidátek
b. Termín volby
6. Volební komise má minimálně 3 členy.
7. Členství ve volební komisi je neslučitelné s postem kandidáta na
Prezidenta, delegáta Parlamentu a zástupce delegáta s volebním
právem při volbě Prezidenta.
8. Složení volební komise schvaluje Studentský parlament před volbou
Prezidenta.
9. Volební komise provádí zápis o volbě Prezidenta a informuje
Studentský parlament o výsledcích jednotlivých kol a celkovém
výsledku.
10. Kandidátka je podána kandidátem zasláním do konferencí
Studentského parlamentu a Centrály a kandidátka musí obsahovat
a. jméno a příjmení kandidáta,
b. volební program,
c. navrhovaný seznam členů centrály,
d. souhlas s kandidaturou.
Čl. III
Průběh volby Prezidenta SU
1. Během volby má každý delegát právo udělit nejvýše jeden hlas
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v rámci každého hlasování. Hlasy mají kladný charakter, není-li
definováno jinak.
Zvolen Prezidentem je ten kandidát, který v libovolném kole volby
obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných osob s hlasovacím
právem.
Pokud kandiduje právě jeden kandidát, probíhá volba v jednom kole.
Pokud kandidují právě dva kandidáti, pak probíhá volba nejvýše
dvoukolově. Do druhého kola postupuje kandidát s větším počtem
hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se hlasování opakuje s tím, že
se delegáti vyjadřují k oběma kandidátům, a to kladně, neutrálně, či
záporně. Pokud se zopakuje situace rovnosti počtu kladných hlasů,
použije se nižší počet záporných hlasů jako pomocné kritérium.
Pokud bude i ten shodný, končí volba neúspěšně.
Pokud kandidují více než dva kandidáti, pak probíhá volba až
tříkolově.
a. Do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem
hlasů, případně více kandidátů, pokud z důvodu rovnosti počtu
hlasů není možné určit pouze dva.
b. Do třetího kola postupuje kandidát s největším počtem hlasů.
Pokud má více kandidátů shodný největší počet hlasů
a současně existuje v druhém kole další kandidát s nižším
počtem hlasů, pak se opakuje druhé kolo volby pouze
s kandidáty s největším počtem hlasů. Pokud jsou ve druhém
kole pouze dva kandidáti a mají shodný počet hlasů, použije se
hlasování se zápornými hlasy stejně jako v případě kandidatury
právě dvou kandidátů.
V případě, že volba neskončí zvolením Prezidenta, vyhlásí Prezident
bez zbytečného odkladu dle pravidel v tomto předpisu nové volby.
Čl. IV
Určení delegátů za zájmové a externí kluby

1. Každý zájmový a externí klub má nejvýše jednoho delegáta. O tom,
které zájmové a externí kluby získají právo delegovat delegáta do
Parlamentu SU, rozhodují Předsedové zájmových klubů a statutární
zástupci externích klubů (dále jen “volitelé”) pod vedením Prezidenta
SU.
2. Každý volitel může do doby 7 dní od uvolnění pozice klubu s právem
delegovat (obvykle do 7.1. včetně, dále jen “termín”) nárokovat pro
svůj klub právo delegovat delegáta (dále jen “mandát”). Toto
provede oznámením do konference Studentského parlamentu formou
jmenování delegáta.
3. Pokud je v době vypršení termínu počet volitelů jmenujících delegáta
nižší nebo roven počtu volných míst, pak tyto kluby získávají mandát
a jmenované osoby se stávají delegáty.
4. Pokud nejsou obsazeny všechny mandáty kdykoliv po termínu, pak
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může volitel nárokovat mandát jmenováním delegáta. Od doby
tohoto oznámení do konference Parlamentu SU pak běží doba 7 dní
pro ostatní volitele na to, aby také jmenováním delegáta usilovali o
volné mandáty.
Každé jmenování delegáta se ihned stává předběžně účinným.
V případě, že do vypršení termínu počet jmenovaných delegátů
překročí počet volných mandátů, pak je účinnost všech jmenování až
do doby volby těchto delegátů pozastavena.
Pokud před vypršením termínu jmenuje delegáta více volitelů, než je
volných mandátů, pak Prezident SU svolá schůzku všech volitelů, kde
oni sami určí přidělení práva delegovat jednotlivým klubům. Toto
učiní volbou následujícím způsobem:
a. Po celou dobu hlasování mají hlasy kladný charakter, není-li
definováno jinak. Volba probíhá vícekolově. Před každým kolem
volby se mohou volitelé jednomyslně dohodnout na rozdělení
zbývajících mandátů a tím volbu ukončit.
b. Každý volitel má tolik hlasů, kolik zbývá přidělit mandátů, tedy
jaký je počet volných míst. Každý volitel může dát každému
(včetně svého) klubu maximálně jeden hlas.
c. Po každém kole hlasování získává mandát co největší počet
klubů, tedy ty kluby, které jsou počtem hlasů oddělitelné od
ostatních a současně jejich počet není větší než počet volných
mandátů. Pokud nelze z důvodu rovnosti hlasů v daném kole
přidělit všechny mandáty, proběhne další kolo volby mezi těmi
kluby, které v rámci nezvolených klubů získaly největší počet
hlasů.
d. Jestliže v rámci daného kola není žádný mandát přidělen, ani
není žádný klub z hlasování vyřazen pro nižší počet hlasů,
použijí se pro další kolo volby jako pomocné kritérium záporné
hlasy. Každý volitel má stejně kladných i záporných hlasů a pro
jejich přidělování platí stejná pravidla. Pomocí záporných hlasů
jsou z dalšího kola volby vyřazeny kluby stejným způsobem,
jakým jsou přidělovány mandáty - tedy co největší jednoznačně
oddělitelný počet tak, aby zůstalo ve volbě alespoň tolik klubů,
jako je volných mandátů.
e. Pokud jsou kdykoliv během volby obsazeny všechny mandáty
dostupné pro zájmové resp. externí kluby dle čl. V, odst. 1,
písm. d. Stanov SU, vypadávají z dalšího hlasování všechny
zbylé kluby z dané skupiny.
Každý volitel může pro účely volby předat svoje hlasovací právo
jinému členu klubu, přičemž je toto povinen oznámit alespoň
24 hodin před konáním schůzky Prezidentovi SU.
Pokud delegát ztratí mandát z důvodu neúčasti jeho samého ani
zástupce na dvou po sobě jdoucích řádných zasedáních Studentského
parlamentu (čl. V, odst. 8 Stanov SU), pak jeho klub ztrácí mandát.
Takto uvolněný mandát pak může být obsazen podle odst. 4.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tento interní předpis je považován za důležitý interní předpis.
2. Tento interní předpis nabývá účinnosti 1.1.2017 a ke stejnému datu
ruší IP 2016-P1 Volba prezidenta SU ČVUT.
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