
Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee 
Interní předpis 2/2017 

Volební řád 

Čl. I.  
Základní ustanovení 

Tento interní předpis upravuje organizaci voleb, jejich vyhlášení, průběh a vyhlášení výsledků. Dále             
upravuje práva a povinnosti Předsedy klubu Pod-O-Lee (dále jen Předseda), Představenstva Kolejního            
klubu Pod-O-Lee (dále jen Představenstvo) a volební komise (dále jen Komise) ve vztahu k volbám.               
Pro potřeby tohoto Interního předpisu se zavádějí tato Základní ustanovení: 

a) Za řádné volby se považují volby spojené se zánikem mandátu definovaného v IP1/2017 Čl. V. 
b) Za doplňující volby se považují volby jiné než řádné. 
c) Tento předpis je závazný pro volbu členů Představenstva (dále jen Správce), kterým náleží             

hlasovací právo v Představenstvu s výjimkou Předsedy, jehož volba se řídí samostatným          
předpisem. 

Čl. II.  
Vyhlášení voleb 

a) Volby vyhlašuje Předseda nebo jím pověřená osoba na schůzi Představenstva. 
b) Volby se musí vyhlásit v případě, že: 

1. mandát Správce je neobsazený. Volby musí být vyhlášeny na probíhající nebo nejbližší schůzi             
Představenstva, 

2. se blíží zánik mandátu Správce dle IP1/2017 Čl. V., a to nejpozději 15 dní před jeho koncem, 
c) Nedělitelnou součástí vyhlášeni voleb je i jmenování Komise, viz Čl. III. 
d) Doplňující volby nemusí být vyhlášené, pokud do řádného zaniknutí mandátu dle Čl. V. IP1/2017              

zůstává méně než 90 kalendářních dní. V takovém případe je Předseda povinen jmenovat            
pověřeného správce, který tím ale nezískává mandát v Představenstvu. 

Čl. III.  
Volební komise 

a) Představenstvo jmenuje Komisi o 3 až 5 členech, která bude dohlížet na průběh voleb. Ze členů                
Komise jmenuje Představenstvo předsedu Komise. Předseda Komise si může z členů Komise            
vybrat svého zástupce. 

b) Komise může přijmout dalšího člena, pokud by jeho přijetím nepřesáhla maximální počet členů             
definovaný v odst. a). S přijetím dalšího člena musí souhlasit nadpoloviční většina Komise a o             
tomto rozhodnutí musí být vyhotoven zápis. Komise musí o takovém rozhodnutí informovat            
Představenstvo, které může toto rozhodnutí vetovat. 

c) Člen Komise se může vzdát svého členství v Komisi. Pokud tím klesne počet členů Komise pod                
minimální počet členů Komise stanovený v odst. a), Představenstvo musí Komisi na minimální             
počet členů doplnit.  

d) Člen Komise nemůže současně ve volbách, na které dohlíží, kandidovat.  



e) Komise zajistí propagaci a informování o volbách mezi členy klubu POD (klubové nástěnky, web,              
klubová e-mailová konference), elektronicky nejpozději do 48 hodin a nástěnky nejpozději do 72             
hodin od vyhlášení voleb. 

f) Komise stanoví bezprostředně po vyhlášení voleb Časový harmonogram voleb, který zveřejní           
společně s informacemi dle odst. e). Časový harmonogram musí být v souladu s Čl. IV. 

g) V případě narušení průběhu voleb, podezření z manipulace s průběhem podávání kandidátek či          
manipulace s průběhem voleb má Komise právo dotčenou část a části po ní následující zopakovat              
zveřejněním upraveného Časového harmonogramu. O tomto rozhodnutí musí Komise neprodleně          
obeznámit kandidáty, členy klubu (informačními kanály z odst. e) a Představenstvo. V případě           
nutnosti opakovat samotné volby, musí toto opakování odsouhlasit Představenstvo. 

h) Komise má právo rozhodovat i o záležitostech týkajících se voleb, které nejsou upraveny tímto              
předpisem. Komise přitom nesmí porušit předpisovou základnu POD ani předpisovou základnu           
SU. 

Čl. IV.  
Časový harmonogram 

a) Časový harmonogram obsahuje alespoň následující body:  
1. lhůtu na podávání kandidátek, 
2. termín samotných voleb. 

b) Lhůta na podání kandidátek (dále jen Lhůta) začíná dnem zveřejnění informace o volbách             
elektronickou formou dle Čl. III. odst. e) a je v rozsahu 7 až 16 dní. 

c) V případě, že Komise do uplynutí Lhůty neobdrží žádnou platnou kandidátku, může Komise            
Lhůtu jednou prodloužit a to nejvýše o 16 dní. Ostatní termíny Časového harmonogramu se              
prodlouží o stejný počet dní. 

d) V případě, že ani po prodloužení dle odst. c) neobdrží Komise žádnou platnou kandidátku, volby              
budou automaticky zrušené. Komise bude o této skutečnosti informovat členy POD stejnými            
informačními kanály jako v Čl. III. odst. e). Předseda je potom povinen na nejbližší schůzi               
Představenstva vyhlásit nové volby a Představenstvo jmenuje novou Komisi, která může mít            
stejné složení jako stávající. 

e) Předseda Komise zajistí distribuci vzorů kandidátek na pozici Správce na klubový web. Po             
uplynutí stanovené lhůty na podání kandidátek a doby nezbytné na kontrolu kandidátek, zajistí             
předseda Komise jejich zveřejnění na klubovém webu. 

f) Komise by měla lhůtu z b) stanovit v mezi vyšší než polovina z rozsahu přípustné lhůty stanovené               
odst. b), tedy alespoň 12 dní. Krátká lhůta by měla být použita pouze v dobře odůvodněných                
případech a její použití konzultováno s Představenstvem. 

Čl. V. 
Požadavky na kandidáty  

a) Kandidát musí být členem klubu Pod-O-Lee. 
b) Kandidát musí do data stanoveného dle Časového harmonogramu voleb odevzdat svojí           

kandidátku, která bude obsahovat: 
1. příjmení a jméno kandidáta, 
2. kontaktní e-mail, 
3. fotografii odpovídající kandidátově současné podobě, 



4. tezi volebního programu, 
5. formulaci „Kandiduji do Představenstva klubu Pod-O-Lee a s kandidaturou souhlasím.“. 

c) Vyplněnou a podepsanou kandidátku zašle na e-mailovou adresu určenou Komisí ve formátu PDF             
a nejpozději do 3 dní od uplynutí lhůty na podávaní kandidátek předá papírovou vlastnoručně              
podepsanou kandidátku předsedovi Komise nebo jeho zástupci. 

d) Pokud jsou vyhlášené volby na více pozic Správců, může člen klubu Pod-O-Lee kandidovat jenom              
ve volbách na jednoho Správce. 

e) Kandidát musí splňovat další podmínky kladené Představenstvem v případě, že je Představenstvo            
uloží před nebo zároveň se jmenováním Komise. Ta je povinná o těchto podmínkách informovat              
členy klubu POD dle Čl. III. odst. e). 

f) Po rozhodnutí, jestli je kandidát oprávněný kandidovat a jestli kandidátka splňuje všechny            
náležitosti, Komise obeznámí kandidáta o přijetí, případně odmítnutí jeho kandidatury. Komise je            
v případě odmítnutí jeho kandidatury povinna uvést důvod. 

g) V případě dodatečného zjištění kandidátovy nezpůsobilosti kandidovat musí Komise kandidaturu         
tohoto kandidáta odmítnout, obeznámit ho o tomto rozhodnutí a uvést důvod odmítnutí jeho             
kandidatury. 

h) Kandidát se může vzdát kandidatury nejpozději do dne právoplatnosti voleb. Učiní tak e-mailem             
zaslaným na stejnou adresu jako v odst. c) a odevzdáním vlastnoručně podepsané papírové formy              
vzdání se kandidatury předsedovi Komise nebo jeho zástupci. 

i) Pokud se kandidát vzdá kandidatury po uskutečnění samotných voleb a byl-li v nich zvolen, bude               
se za zvoleného kandidáta považovat ten, který skončil další v pořadí. Stejně se bude postupovat v                
případě dle odst. g).  

Čl. VI.  
Volba 

a) Nejdříve po 12 dnech od vyhlášení voleb se uskuteční samotné volby. 
b) Volby probíhají na veřejně dostupném místě. 
c) Volit můžou všichni členové klubu, pokud předpisová základna SU nebo předpisová základna            

klubu POD neurčí jinak. 
d) Pokud na danou funkci Správce je pouze 1 kandidát, je zvolen vlastním hlasem a volby na jeho                 

funkci neproběhnou. 
e) Každý volič má jeden hlas. Hlasování je tajné, Komise ale musí evidovat voliče, kteří už odvolili.                

Volič musí Komisi dostatečně prokázat, že je oprávněn v daných volbách volit. 
f) Volič na hlasovacím lístku označí jednoho kandidáta na konkrétní pozici, kterému chce dát svůj              

hlas, tak, aby bylo zřejmé, kterého kandidáta volí. 
g) Volby jsou jednokolové. Vítězem se stává kandidát s nejvyšším počtem obdržených platných           

hlasů.  
h) V případě rovnosti hlasů mezi kandidáty s nejvíce hlasy, proběhne mezi nimi druhé kolo. Pokud              

znovu nastane rovnost hlasů, o vítězi se rozhodne losováním. To vykoná Komise za přítomnosti              
dotčených kandidátů. 

i) Předseda Komise musí zajistit zapečetěnou volební urnu a hlasovací lístky, které budou označené             
klubovým razítkem. 

j) V průběhu hlasování musí být u urny přítomni alespoň 2 členové Komise. 
k) O platnosti odevzdaného hlasovacího lístku rozhoduje Komise. 



l) Po skončení voleb Komise odevzdá všechny označené hlasovací lístky, seznamy voličů a výsledky             
voleb v zapečetěné obálce označené podpisy členů Komise Předsedovi k úschově na minimální           
dobu 2 let. 

Čl. VII.  
Výsledky voleb 
a) Výsledky voleb musí být uveřejněny do 24 hodin od ukončení hlasování všemi informačními             

kanály, které jsou uvedeny v Čl. III. odst. e).  
b) Každý člen klubu POD může podat žádost o přezkoumání výsledků voleb (dále jen Žádost) do               

Představenstva do 3 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Žádost musí být podána elektronicky na              
adresu predstavenstvo@pod.cvut.cz. Součástí Žádosti musí být zdůvodnění, proč o přezkoumání          
žádá. Ze Žádosti musí být zřejmé, kterých voleb se týká. Při splnění těchto podmínek se musí                
Představenstvo Žádostí zabývat a do 30 dní Žádost vyřídit. V případě, že Představenstvo při             
přezkoumání nalezne nesrovnalosti, může vyhlásit volby za neplatné. Předseda a Představenstvo           
jsou poté povinni postupovat podle Čl. II. a Čl. III. Žádost o přezkoumání výsledků voleb může                
člen Klubu podat pouze jednou. 

c) Výsledky voleb jsou právoplatné: 
1. po uplynutí 3 dnů od vyhlášení výsledků voleb, pokud Představenstvo neobdrželo platnou            

Žádost, 
2. po uplynutí alespoň 3 dnů od vyhlášení výsledků voleb a po vyřízení všech přijatých platných               

Žádostí Představenstvem s výsledkem, že byly neopodstatněné. 
d) Mandát nového Správce zvoleného v řádných volbách vzniká: 

1. v den po zániku mandátu původního Správce dle IP1/2017 Čl. V., pokud jsou už volby               
právoplatné, 

2. v den právoplatnosti voleb, ve kterých byl zvolen, pokud nastal později než den v bodu 1. 
e) Mandát nového Správce zvoleného v doplňujících volbách vzniká v den právoplatnosti voleb, ve             

kterých byl zvolen. 
 

Čl. VIII.  
Závěrečná ustanovení 

a) Tento IP nabývá platnosti po jeho schválení Představenstvem POD a jeho zveřejněním na 
webových stránkách POD. 

b) Nabytím platnosti tohoto interního předpisu se ruší interní předpis IP1/2016. 

 

 
…………………………                                                                   …………………………...  
 
    Ondřej KARMAZÍN                                                                             Ota TOŘÍNSKÝ 
Předseda klubu Pod-O-Lee                                                              Místopředseda klubu Pod-O-Lee 

  


