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Volební řád klubu Sincoolka
Čl. 1
Základní ustanovení
Tento interní předpis upravuje organizaci voleb, jejich vyhlášení, průběh a vyhlášení výsledků.
Dále upravuje práva a povinnosti předsedy představenstva klubu Sincoolka (dále jen Předseda),
představenstva klubu Sincoolka (dále jen Představenstvo) a volební komise ve vztahu k volbám.
Volbami se pro účely tohoto interního předpisu rozumí volby do představenstva klubu Sincoolka,
volby zástupce studentské samosprávy Sinkuleho koleje a volby zástupce studentské samosprávy
Dejvické koleje.
Kandidáty do představenstva klubu Sincoolka mohou volit jen členové klubu.
Zástupce studentské samosprávy Dejvické koleje mohou volit všichni ubytovaní na Dejvické
koleji.
Zástupce studentské samosprávy Sinkuleho koleje mohou volit všichni ubytovaní na Sinkuleho
koleji.
Čl. 2
Organizace voleb
Před vyhlášením voleb určí Představenstvo volební komisi (dále jen Komise) a pověří ji vlastní
organizací voleb. Komise zodpovídá Představenstvu za korektní průběh voleb a správnost výsledků
voleb. Kompletní soupis jejích práv a povinností se nachází v sekci „Volební komise“.
Propagaci voleb má na starosti Představenstvo.
Čl. 3
Volební komise
Komise je jmenována Představenstvem současně s vyhlášením voleb. Členové Komise nesmí
kandidovat ve volbách.
Komise je zodpovědná za přijímání kandidátek, průběh voleb, správnost výsledků voleb,
vyhlášení výsledků voleb a dodržování termínů určených v Harmonogramu při vyhlášení voleb.
V období přijímání kandidátek Komise zajistí každodenní publikování aktuálního počtu přijatých
kandidátek (celkový počet k danému dni) na webových stránkách klubu.
Na konci voleb sepíše Komise Zprávu o průběhu voleb (dále jen Zpráva), která bude obsahovat
počty přijatých a odmítnutých kandidátek pro jednotlivé volby, soupis případných prohřešků
a výsledky voleb včetně statistických údajů. Podepsanou Zprávu předá Představenstvu ke schválení
do dvou dnů od vyhlášení výsledků voleb. Zprávu musí Představenstvo schválit dvoutřetinovou
většinou všech členů Představenstva, a to před předáním vedení klubu novému Představenstvu.
Čl. 4
Vyhlášení voleb
Řádné volby do Představenstva vyhlašuje Předseda na základě usnesení Představenstva
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schváleného dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva. Po uplynutí jedenácti měsíců od
posledních řádných voleb může Předseda volby vyhlásit bez souhlasu Představenstva.
V případě zániku mandátu všech členů Představenstva je Předseda povinen vyhlásit řádné volby
nejpozději do třiceti dnů ode dne zániku mandátu Představenstva.
Předseda může vyhlásit mimořádné doplňovací volby kdykoliv, pokud je počet členů
představenstva nižší než sedm.
Vyhlášení voleb musí být vystaveno na webových stránkách klubu a na nástěnkách spravovaných
klubem.
Čl. 5
Harmonogram voleb
Harmonogram voleb (dále jen Harmonogram) je nedílnou součástí Vyhlášení voleb.
Harmonogram musí obsahovat:
•
mezní termín podávání kandidátek
•
termín vyvěšení přijatých kandidátek
•
termín předvolebního setkání kandidátů s voliči, je-li toto setkání ve vyhlášení voleb
naplánováno
•
termín vlastního hlasování
•
termín vyhlášení výsledků voleb
Termíny obsažené v Harmonogramu jsou závazné. Jejich změnu může vyhlásit pouze Předseda
jako osoba vyhlašující volby. Při změně jakéhokoliv termínu je třeba brát ohled na ostatní termíny
definované v Harmonogramu a tyto případně upravit tak, aby vzájemně nekolidovaly. Změna
jakéhokoliv termínu musí být ohlášena stejným způsobem jako původní Vyhlášení voleb.
Čl. 6
Kandidátky
Kandidát na pozici zástupce studentské samosprávy koleje musí být student starší 18 let a být
ubytován na příslušné koleji.
Kandidát do představenstva klubu Sincoolka musí být člen klubu Sincoolka starší 18 let.
Jedna osoba může podat pouze jednu kanditátku. Nemůže tedy kandidovat do Představenstva
a na pozici zástupce koleje zároveň.
Všechny kandidátky musí obsahovat:
•
Jméno a příjmení
•
Fotografii (musí být poznat, kdo na dané fotografii je)
•
Číslo pokoje
•
Emailovou adresu
•
Cíle, které chcete prosadit
Kandidátka na pozici zástupce studentské samosprávy Dejvické koleje musí dále obsahovat:
•
Fakultu, kterou studuje (musí být student)
•
Formulaci „Kandiduji na pozici zástupce Dejvické koleje a s kandidaturou souhlasím.“
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Kandidátka na pozici zástupce studentské samosprávy Sinkuleho koleje musí dále obsahovat:
•
Fakultu, kterou studuje (musí být student)
•
Formulaci „Kandiduji na pozici zástupce Sinkuleho koleje a s kandidaturou souhlasím.“
Kandidátka do představenstva klubu Sincoolka musí dále obsahovat:
•
Fakultu, kterou studuje / kde pracuje
•
Formulaci „Kandiduji do Představenstva klubu Sincoolka a s kandidaturou souhlasím.“
Kandidátka musí být formátu A4 na výšku a soubor typu (formátu) PDF.
Email s kandidátkou musí být odeslán z emailové adresy, která je uvedena na kandidátce
a musí být odeslán na adresu volby@sin.cvut.cz.
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.
Kandidát může svoji kandidaturu stáhnout, a to nejdéle 24 hodin před zahájením hlasování.
Stažení kandidátky se ohlašuje emailem. Email informující o stažení kandidátky musí být odeslán
z emailové adresy, která je uvedena na kandidátce a musí být odeslán na adresu
volby@sin.cvut.cz.
Pokud email splňuje všechny náležitosti, potvrdí Komise stažení kandidátky. Pokud všechny
náležitosti nesplňuje, sdělí Komise odesílateli důvody, proč nemohla být jeho kandidátka stažena.
Pokud zájemce o stažení kandidatury chyby odstraní, může email s ohlášením poslat znovu.
Čl. 7
Hlasování ve volbách
Hlasování ve volbách je anonymní. Evidují se však osoby, které již volily.
Primární způsob hlasování je elektronické hlasování. Pro ty, kdo nemohou volit elektronicky,
bude připraveno urnové hlasování.
Způsob provedení urnového hlasování určuje Komise. Musí být ovšem zajištěna identifikace
hlasujících a kontrola, aby nikdo nehlasoval elektronicky i urnově.
Čl. 8
Vyhlášení výsledků voleb
Termín vyhlášení výsledku voleb je stanoven v Harmonogramu a je závazný. Samotné vyhlášení
výsledků voleb má na starosti Komise. Výsledky voleb musí být vyvěšeny na webových stránkách
Klubu a na nástěnkách spravovaných klubem. Další umístění výsledků voleb je na uvážení členů
Komise.
Pokud získají dva kandidáti stejný počet hlasů, přistoupí se v prvním kroku k přepočítání hlasů.
Pokud mají stejný počet hlasů i po přepočítání, rozhoduje o pořadí domluva kandidátů. Pokud se
kandidáti nedohodnou, přistoupí se k náhodnému výběru. Formu náhodného výběru a dohled nad
ním zajišťuje Komise. Způsob určení pořadí na nerozhodných pozicích posléze Komise stručně
popíše ve Zprávě o průběhu voleb.
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Kandidáti, kteří získají ve volbách nejvíce hlasů, usedají do představenstva klubu. Z voleb do
představenstva klubu postupuje 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Z voleb zástupců kolejí
postupuje vždy jeden s nejvyšším počtem hlasů za každou kolej.
Aby byl kandidát zvolen, musí kromě celkového umístění splnit i podmínku získání
minimálně 5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů.
Čl. 9
Přezkoumání výsledků voleb
Každý člen Klubu, který volil členy Představenstva Klubu, může podat žádost o přezkoumání
výsledků voleb do Představenstva do 7 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Žádost musí být podána
písemně a musí být adresována Předsedovi. Součástí žádosti musí být zdůvodnění, proč
o přezkoumání žádá. Při splnění těchto podmínek se musí Předseda žádostí zabývat a do 7 dnů
žádost vyřídit. Do vyřízení žádosti nesmí být Představenstvem uznány výsledky voleb a nesmí být
vedení klubu předáno novému Představenstvu.
Žádost o přezkoumání výsledků voleb do Představenstva může člen Klubu podat pouze jednou.
Každý ubytovaný na Dejvické či Sinkuleho koleji, který volil zástupce příslušné koleje, může
podat žádost o přezkoumání výsledků voleb zástupce příslušné koleje do 7 dnů od vyhlášení
výsledků voleb. Žádost musí být podána písemně a musí být adresována Předsedovi. Součástí
žádosti musí být zdůvodnění, proč o přezkoumání žádá. Při splnění těchto podmínek se musí
Předseda žádostí zabývat a do 7 dnů žádost vyřídit. Do vyřízení žádosti nesmí být Představenstvem
uznány výsledky voleb a nesmí být vedení klubu předáno novému Představenstvu.
Žádost o přezkoumání výsledků voleb zástupce příslušné koleje může ubytovaný podat pouze
jednou.
Čl. 10
Co následuje po volbách
Pokud staré Představenstvo shledá, že Zpráva o průběhu voleb neobsahuje všechny náležitosti, je
Komise povinna doplnit chybějící data do 24 hodin od upozornění Představenstvem.
Pokud staré Představenstvo shledá, že Zpráva o průběhu voleb obsahuje všechny náležitosti,
musí do 14 dní od vyhlášení výsledků voleb přijmout Zprávu, akceptovat výsledky voleb a předat
mandát nově zvolenému Představenstvu.
Na první schůzi nového Představenstva je volen nový Předseda a místopředseda. Předseda se
volí z členů Představenstva, kteří byli voleni členy Klubu. Hlasování o Předsedovi se účastní všech
7 členů Představenstva. Předseda si vybere svého zástupce, místopředsedu, a nechá si jej
Představenstvem schválit.

V Praze dne 17. 2. 2014
……………………………………………………
Michal Halenka
Předseda Klubu Sincoolka
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