
Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee 
Interní předpis 6/2017 

Volby Předsedy Kolejního klubu Pod-O-Lee 

Čl. I.  
Úvodní ustanovení 
Pro potřeby tohoto Interního předpisu se zavádějí tato Úvodní ustanovení: 
 

a) Členem Představenstva se rozumí osoba vykonávající mandát člena Představenstva dle          
Stanov klubu Pod-O-Lee (čl. 4, odst. VI.).  

b) Ve všech hlasováních podle tohoto Interního předpisu se poměr hlasů počítá vzhledem ke             
všem členům Představenstva s platným mandátem, nikoliv pouze k přítomným členům.  

c) Volebním zasedáním se rozumí řádná schůze Představenstva, na které podle programu schůze            
mají proběhnout volby Předsedy. 

 
Čl. II. 
Vyhlášení voleb 
 

a) Představenstvo může na každém svém zasedání vyhlásit volby Předsedy a to souhlasem            
nejméně ¾ všech členů Představenstva. Hlasování je veřejné.  

b) Pokud se pro volby Předsedy vyjádří nejméně ¾ členů Představenstva, vyhlásí Představenstvo            
svým usnesením Volby na Předsedu klubu Pod-O-Lee. 

c) Předseda  se volí vždy na funkční období 2 let, nestanoví-li stanovy jinak. 
d) Mandát nového Předsedy začíná dnem jmenování Předsedy Prezidentem SU ČVUT (dále           

Prezident). Představenstvo doporučí Prezidentovi jmenovat Předsedu ke dni zvolení, nebo ke           
dni následujícím po dni konce mandátu Předsedy předchozího, podle toho, která varianta            
nastane později. 

 
Čl. III. 
Volební komise 
 

a) Představenstvo jmenuje volební komisi o 3-5 členech, která bude dohlížet na průběh voleb.             
Ze členů komise jmenuje Představenstvo předsedu volební komise. 

b) Komise zajistí propagaci a informování o volbách mezi členy klubu POD. Informaci do             
klubové e-mailové konference je nutné zaslat do 2 dní od vyhlášení voleb na schůzi              
Představenstva. 

c) Volební komise stanoví po vyhlášení voleb Časový harmonogram voleb, který zveřejní           
společně s informacemi dle odst. b). Časový harmonogram musí být v souladu s Čl. IV. 

d) Předseda volební komise zajistí distribuci vzorů kandidátek na Předsedu  na klubový web. 
e) Člen volební komise nemůže kandidovat na Předsedu.  

 
 
 



 
 
Čl. IV. 
Časový harmonogram 
 

a) Lhůta na podání kandidátek začíná kalendářní den následující po dni vyhlášení voleb a bude              
stanovena v rozsahu 7-14 dní.  

b) Po uplynutí stanovené lhůty na podání kandidátek zajistí předseda volební komise jejich            
zveřejnění na klubovém webu. 

c) Volební komise by měla lhůtu stanovit v horní mezi. Krátké lhůty by měla použít pouze v                
dobře odůvodněných případech a konzultovat s Představenstvem. 

d) V případě, že volební komise do uplynutí lhůty neobdrží žádnou platnou kandidátku, může            
volební komise lhůtu jednou prodloužit a to nejvýše o 14 dní. Volební komise tak může učinit                
nejpozději 48 hodin od uplynutí Lhůty zasláním upraveného časového harmonogramu do           
klubové e-mailové konference. 

e) V případě, že ani po prodloužení dle odst. d) neobdrží Komise žádnou platnou kandidátku,             
volby budou automaticky zrušené. Komise bude o této skutečnosti informovat členy POD            
e-mailem do klubové e-mailové konference nejpozději 48 hodin od uplynutí prodloužené           
Lhůty.  

 
Čl. V. 
Volba 
 

a) Nejdříve po 14 dnech od vyhlášení voleb se uskuteční volební zasedání Představenstva, kde             
dojde k volbě Předsedy.  

b) Na volebním zasedání bude mít každý kandidát na Předsedu nejvýše 30-minutový prostor pro             
svou prezentaci (15 minut na vlastní představení a 15 minut na dotazy členů Představenstva).              
Kandidáti nesmí být přítomni na prezentaci ostatních kandidátů.  

c) Po prezentaci všech kandidátů na Předsedu kandidáti opustí místnost a proběhne nejvýše            
30-minutová diskuse členů Představenstva, po které proběhne volba Předsedy. Po skončení           
diskuze se mohou kandidáti opět vrátit.  

d) Volba Předsedy je vícekolová a tajná.  
e) Každý přítomný člen Představenstva hlasuje v každém kole nejvýše pro jednoho kandidáta.  
f) Každého volebního kola se musí účastnit nejméně ¾ všech členů Představenstva, v opačném             

případě budou volby neplatné.  
g) Kandidát je zvolen Předsedou, získá-li v prvním kole nejméně ¾ hlasů všech členů             

Představenstva, nebo v druhém a dalším kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů            
Představenstva.  

h) První kolo probíhá pouze v případě, že jsou více než dva kandidáti.  
i) V případě, že v kole nedojde ke zvolení Předsedy, postoupí do dalšího kola dva kandidáti s                

nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů na postupových pozicích postupují všichni            
kandidáti na těchto pozicích.  

j) Pokud nedojde ke zvolení Předsedy po 3. kole, hlasování se přeruší a následuje nejvýše              
20-minutová diskuse členů Představenstva. Kandidáti, kteří postoupili do následujícího kola          



se diskuze nesmí nijak účastnit, mohou však být přítomni. Po této diskuzi následuje poslední              
kolo volby.  

k) Pokud ani v posledním kole nedojde ke zvolení Předsedy, vyhlásí Představenstvo nové volby.  
l) Zvolený kandidát, který není členem POD, se automaticky stává členem POD. 

 
Čl. VI. 
Požadavky na kandidáty na Předsedu 
 

a) Kandidát musí být členem Studentské Unie ČVUT (dále jen SU).  
b) Kandidát musí být ubytován v areálu kolejí Podolí.  
c) Kandidát musí do data stanoveného dle Časového harmonogramu voleb odevzdat svojí           

kandidátku na Předsedu, která bude obsahovat:  
1. jméno a příjmení, 
2. kontaktní e-mail, 
3. fotografii odpovídající kandidátově současné podobě, 
4. tezi volebního programu, 
5. formulaci „Kandiduji na Předsedu klubu Pod-O-Lee a s kandidaturou souhlasím.“.  

d) Vyplněnou kandidátku zašle na e-mail určený volební komisí a nejpozději do začátku            
Volebního zasedání předá papírovou vlastnoručně podepsanou kandidátku předsedovi volební         
komise, nebo jeho zástupci. 

 
Čl. VII.  
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 IP1/2010. 

Schváleno 9.10.2017. 
 
 
…………………………                                                                   …………………………...  
 
    Ondřej KARMAZÍN                                                                             Bc. Ota TOŘÍNSKÝ 
Předseda klubu Pod-O-Lee                                                              Místopředseda klubu Pod-O-Lee 


