Volební řád klubu FIT++
Článek I

Předmět interního předpisu

1. Tento interní předpis upravuje volby do Představenstva klubu FIT++.

Článek II

Vyhlášení voleb

1. Předseda vyhlašuje řádné volby do Představenstva nejpozději 1 měsíc před koncem
jeho funkčního období. Součástí vyhlášení jsou počet volených mandátů, který
odhlasovalo Představenstvo, a termíny související s volbami.
2. Předseda dále vyhlašuje doplňovací volby, jakmile klesne počet členů
Představenstva pod minimální hranici určenou Stanovami klubu. Také může po
souhlasu všech členů Představenstva vyhlásit rozšiřující volby, kdy se zvětšuje počet
členů Představenstva v rámci jednoho funkčního období na větší počet povolený
Stanovami klubu. Na existující náhradníky do Představenstva se v takovém případě
nebere zřetel.
3. Lhůta pro podávání kandidátek musí být alespoň 14 dní od vyhlášení voleb.
Vyhlášením voleb se v tomto případě rozumí zveřejnění na webu klubu.
4. Volby musí probíhat alespoň ve 3 dny po dobu alespoň 3 hodin (každý z těchto 3
dní) na území Prahy 6.

Článek III

Průběh a vyhodnocení voleb

1. Na průběh voleb dohlíží, volby řídí a výsledky voleb vyhlašuje volební komise, která
má alespoň 3 členy z řad členů klubu, kteří nekandidují do Představenstva. Tato
komise musí být ustanovena Představenstvem před začátkem období hlasování.
2. Kandidátky jsou zasílány v elektronické podobě na mail Představenstva
(fitplusplus@su.cvut.cz) a následně předány volební komisi. Kandidátky musí
obsahovat minimálně jméno a příjmení kandidáta, kontaktní mail uvedený při
registraci do klubu či ČVUT username, volební program a souhlas s kandidaturou.
3. Každý volič obdrží proti podpisu v seznamu voličů hlasovací lístek obsahující
všechny kandidáty. Ke každému z nich se může vyjádřit pozitivně (A), negativně (N)
či neutrálně (ostatní značení). Ten poté odevzdá do volební urny.
4. Jestliže se voleb zúčastní méně než 20 % členů FIT++, pak jsou volby neplatné
a Předseda bez zbytečného odkladu vyhlásí opakované volby ve smyslu nového
termínu hlasování se stejnými kandidáty. Pokud jsou neplatné i opakované volby,
opakují se ještě jednou, tentokrát však již bez podmínky volební účasti.
5. Kandidáti jsou seřazeni sestupně dle rozdílu (dále jen “rozdíl”) pozitivních
a negativních hlasů. Jako pomocné kritérium slouží počet neutrálních hlasů.
6. Zvolen je ten, jehož rozdíl je kladný. Členy Představenstva se stává tolik kandidátu
s největším rozdílem, kolik je volených členů Představenstva. Ostatní zvolení
kandidáti se stávají náhradníky v pořadí určeném rozdílem. Náhradník se může
později v průběhu funkčního období do jeho konce stát členem Představenstva
namísto jiného člena Představenstva, který ztratil mandát (čl. V, odst. 3. Stanov
klubu).
7. Po vyhlášení výsledků volební komisí (zveřejnění na webu klubu) běží lhůta 48
hodin, kdy může být podána volební komisi stížnost proti průběhu či výsledkům
voleb. Po uplynutí této lhůty a vyřešení všech stížností komisí jsou výsledky
konečné.
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8. Po úspěšných volbách dosluhující Předseda svolá ustavující zasedání nového
Představenstva, které až do zvolení nového Předsedy řídí.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Tento interní předpis nabývá účinnosti 21.12.2016.
2. Tento interní předpis byl schválen Představenstvem klubu FIT++ 20.12.2016.

V Praze dne 20.12.2016

……………………..
Stanislav Jeřábek
předseda FIT++

……………………..
Tomáš Nováček
místopředseda FIT++

