Interní předpis Volební řád
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Volební řád

Volební řád klubu MAS upravuje organizaci voleb, jejich vyhlášení, průběh a vyhlášení
výsledků.
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Vymezení pojmů

1) Zkratka „MAS“ je použita ve významu jak ji definují stanovy klubu Masařka.
2) Pojmy „Představenstvo“, „Předseda“, „Místopředseda“ se rozumí pojmy, tak jak je
definují stanovy klubu MAS nebo jiné interní předpisy v platném znění.
3) Pojmem „volby“ se označují volby do Představenstva.
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Vyhlášení voleb

1) Řádnými volbami se rozumí volby členů Představenstva na celé funkční období.
Funkční období je upřesněno při vyhlášení voleb, pokud není upřesněno, řídí se platnými stanovami SU a klubu MAS.
2) Doplňovacími volbami se rozumí volby členů Představenstva na zbylou část funkčního
období.
3) Volby vyhlašuje Předseda, případně Místopředseda, v případě, že vykonáva funkce
Předsedy, dle stanov klubu, nebo služebně nejstarší člen Představenstva, není-li obsazen post Předsedy ani Místopředsedy (dále jen „Vyhlašovatel“).
4) Vyhlášení voleb musí být zveřejněno na webu klubu MAS.
5) Na návrh Představenstva je Předseda povinnen volby vyhlásit do 30 dnů.
6) Předseda je povinnen vyhlásit řádné volby nejpozději 30 dnů před koncem funkčního
období Představenstva.
7) Předseda určí volební komisi (dále jen „Komise“) a pověří ji organizací voleb.
8) Vyhlášení voleb musí obsahovat nejméně:
•
•
•
•
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harmonogram voleb (dále jen „harmonogram“)
emailovou adresu pro komunikaci s Komisí
složení Komise
počet volených členů Představenstva

Volební komise

1) Komise má nejméně tři členy.
2) Členové Komise musí být členové klubu MAS.
3) Komise je zodpovědná za přijímání a zveřejnění kandidátek, průběh voleb, správnost
výsledků voleb, řešení případných námitek ohledně průběhu voleb, vyhlášení výsledků
voleb a dodržování termínů určených v harmonogramu při vyhlášení voleb.
4) Při důvodném podezření, že regulérnost voleb byla výrazně narušena, má Komise
právo volby zrušit.
1
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Harmonogram

1) Harmonogram obsahuje:
•
•
•
•

datum vyhlášení voleb
datum do kdy je možné podávat kandidátky
termín zveřejnění přijatých kandidátek
termín předvolebního setkání kandidátů s voliči, je-li toto setkání ve vyhlášení
voleb naplánováno
• termín hlasování
• termín vyhlášení výsledků voleb
• začátek funkčního období člena Představenstva
2) Termíny obsažené v Harmonogramu jsou závazné. Jejich změnu může vyhlásit pouze
Vyhlašovatel voleb.
3) Změna jakéhokoliv termínu musí být ohlášena na webu klubu MAS.
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Kandidátky

1) Kandidát do Představenstva musí být člen klubu MAS.
2) Kandidátka musí obsahovat:
•
•
•
•
•

jméno
příjmení
členské ID
souhlas kandidáta s kandidaturou do Představenstva
další povinné údaje stanovené ve vyhlásení voleb

3) Kandidátka nesmí obsahovat:
• hodnocení jiných kandidátů
• hodnocení členů Představenstva
4) Kandidátka musí být zaslána emailem Komisi ve formátu PDF.
5) Pokud kandidátka splňuje všechny náležitosti, potvrdí Komise odesílateli její přijetí.
Pokud všechny náležitosti nesplňuje, informuje Komise odesílatele, že kandidátka
nemůže být přijata a sdělí mu důvody, proč nemůže být přijata. Pokud zájemce o
kandidaturu chyby odstraní, může kandidátku poslat znovu.
6) Kandidát může svoji kandidaturu stáhnout, a to nejdéle 24 hodin před zahájením
hlasování. Stažení kandidátky se ohlašuje emailem Komisi. Email informující o stažení
kandidátky musí být odeslán z emailové adresy, ze které byla poslána kandidátka.
7) Navazuje-li termín hlasování bezprostředně na datum do kdy je možné posílat kandidátky, Komise má na zveřejnění kandidátek zaslaných v poslední den před termínem
až 24 hodin.
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Průběh voleb

1) Ve volbách se hlasuje elektronicky na webové adrese volby.mk.cvut.cz
2) Hlasovat může každý člen klubu MAS ze svého počítače nebo z určeného počítače
klubu MAS.
3) Hlasovat může za maximálně 3 kandidáty.
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4) Hlasování ve volbách je anonymní. Evidují se však osoby, které již volily.
5) Výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stránkách voleb.
6) O pořadí kandidátů rozhoduje celkový počet obdržených platných hlasů v jejich prospěch.
7) Do Představenstva je zvoleno maximálně tolik kandidátů, kolik je pozic, které mají
být volbou obsazeny. Pozice jsou obsazovány sestupně podle počtu od nejvyššího
počtu hlasů získaných ve volbách.
8) Pokud by mělo pro rovnost hlasů dojít ke zvolení vyššího počtu kandidátů než je
volených pozic, jsou zvoleni jen kandidáti s vyšším počtem hlasů. Nebylo-li zvoleno
minimální počet členů Představenstva, Vyhlašovatel voleb musí nejpozději do 30 dnů
vyhlásit nové doplňovací volby.
9) Pokud v řádných volbách nedošlo ke zvolení ani jednoho kandidáta, je Vyhlašovatel
voleb povinný výhlasit nové řádné volby.
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Ustavující schůze Představenstva

1) Příslušní členové Představenstva se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi.
2) Ustavující schůze se musí konat nejpozději do 30 dnů od začátku funkčního období
nového Představenstva.
3) Ustavující schůzi svolá bývalý Předseda. Není-li bývalý Předseda členem nového Představenstva, svolá schůzi člen nového Představenstva s nejvíce hlasy; pokud ten svolání
ustavující schůze odmítne, svolá ji následující člen s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se postupuje v abecedním pořadí podle příjmení a jména.
4) Ustavující schůzi zahájí a až do zvolení nového Předsedy ji řídí člen, který ji svolal.
5) Představenstvo zvolí svého Předsedu.
6) Předseda se ujme řízení schůze.
7) Na návrh Předsedy provede Představenstvo volbu Místopředsedy.
8) Předsedu jmenuje Prezident SU ČVUT na základě návrhu Představenstva nejpozději
do 14 dnů od doručení daného návrhu. Prezident předá Předsedovi zmocňovací dekret.
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Závěrečná a přechodná ustanovení

1) Tento interní předpis nabývá platnosti okamžikem schválení Představenstvem.
2) Tímto předpisem se nahrazují všechny předchozí volební předpisy klubu MAS.
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