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PŘEDSTAVENSTVO KLUBU POD-O-LEE

INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU POD-O-LEE Č. IP1/2002
VOLBA PŘEDSEDY KLUBU POD-O-LEE

I. Vyhlášení:
a) Představenstvo může na každém svém zasedání vyhlásit volby Předsedy klubu PodO-Lee (dále jen KPOD), a to souhlasem 3/4 všech členů Představenstva KPOD.
Hlasování je veřejné (zdvihnutím ruky).
b) Pokud se PRO volby Předsedy KPOD vyjádří 3/4 členů Představenstva KPOD,
následně Představenstvo svým usnesením vyhlásí VOLBY NA PŘEDSEDU KLUBU
POD-O-LEE.
c) Předseda KPOD se volí na funkční období 2 let.
d) Na průběh voleb bude dohlížet předseda volební komise, který je jmenovaný
Představenstvem klubu.

II. Časový průběh:
a) Po vyhlášení voleb na Předsedu klubu Pod-O-Lee následuje 14 dní na podání
kandidátek uchazečů o funkci předsedy KPOD.
b) Předseda volební komise zajistí distribuci kandidátek na Předsedu KPOD na klubový
web.
c) Předseda volební komise zajistí náležitou propagaci a informování o volbách na
Předsedu KPOD mezi Členy KPOD (nástěnka, WWW).
d) Po uplynutí 14 dní na podání kandidátek, budou tyto 7 dní umístěny na webu klubu.

III. Volba:
a) Nejdříve po 21 dnech se uskuteční schůzka Představenstva KPOD, kde dojde k volbě
Předsedy KPOD.
b) Zde bude 30 minutová prezentace kandidátů na Předsedu KPOD (10 minut na vlastní
představení + 20 minut na dotazy členů Představenstva). Prezentace probíhá u
každého kandidáta zvlášť, druhý či každý další kandidát není přítomen při prezentaci
právě prezentujícího se kandidáta.
c) Po prezentaci všech kandidátů na Předsedu KPOD, kandidáti opustí místnost a bude
probíhat max. 30 minutová diskuse členů Představenstva KPOD, po které bude
probíhat volba Předsedy KPOD.
d) Volba Předsedy KPOD je tajná.
e) V prvním kole voleb (pokud jsou více jak dva kandidáti) se volí pouze jeden kandidát.
Tzn. že každý přítomný člen Představenstva KPOD dá hlas pouze jedinému
kandidátovi.
f) Kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů je zvolen Předsedou klubu Pod-OLee. Pokud tomu tak není, uskuteční se druhé kolo s dvěma kandidáty s největším
počtem hlasů z prvního kola. Pokud mají kandidáti na postupových pozicích stejný
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počet hlasů postupují všichni tito kandidáti. Tzn. první kandidát bude mít 3 hlasy,
druhý 2 hlasy, třetí 2 hlasy a čtvrtý 1 hlas, tak postupuje první, druhý a třetí kandidát.
V druhém kole voleb (pokud jsou již jen dva kandidáti) o vítězi rozhoduje
nadpoloviční většina hlasů
Při rovnosti hlasů Představenstvo po 20minutové uzavřené diskusi (jen členů
Představenstva bez kandidátů) volbu opakuje.
Pokud je pouze jeden kandidát na Předsedu KPOD musí obdržet nadpoloviční většinu
hlasů PRO zvolení do funkce Předsedy KPOD. Pokud tomu tak není, tak po 7 dnech
se uskuteční opětovná volba na Předsedu KPOD s kandidátem. Pokud ani na podruhé
se nenajde nadpoloviční většina hlasů PRO, vyhlásí Představenstvo nový průběh voleb
NA PŘEDSEDU KLUBU POD-O-LEE dle časového harmonogramu ad. II.
Volby jsou platné pokud se jich zúčastní 3/4 všech členů Představenstva.

IV. Požadavky na kandidáty:
a) Kandidát na Předsedu musí být členem Studentské Unie ČVUT (dále jen SU).
b) Musí být studentem či zaměstnancem ČVUT.
c) Hlavní prioritou kandidáta na Předsedu KPOD musí být hájení zájmů KPOD a SU,
z kterého se zodpovídá Představenstvu KPOD a Členům KPOD.
d) Kandidát musí do stanoveného data odevzdat svojí podepsanou kandidaturu na
Předsedu KPOD na předepsaném formuláři, která bude obsahovat:
1) Příjmení, jméno, tituly,
2) fakultu kterou kandidát studuje, ročník studia, kontaktní E-mail,
3) jednu fotografii,
4) na 1/3 A4 strukturovaný životopis,
5) na 1/3 A4 teze volebního programu.
e) Vyplněnou a podepsanou kandidátku buď osobně předá předsedovi volební komise
nebo pošle elektronicky na E-mail volby@pod.cvut.cz.

V. Závěrečná ustanovení:
a) Odvolání Předsedy klubu POD vymezují Stanovy klubu Pod-O-Lee.
b) nadpoloviční většina hlasů je počet všech členů Představenstva (ne počet všech
přítomných)
c) Tento interní předpis byl novelizován rozhodnutím představenstva klubu Pod-O-Lee
dne 8. 11. 2006.

…………….…………………….
Tomáš Kaprálek, předseda

…………………………………
Martin Hawelka, SPAPK

