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§ 1 

Obecná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis klubu Hlávkova kolej upravuje podmínky výkonu volebního práva, vyhlašování, průběhu a 

zpracovávání výsledků voleb do Kolejní rady klubu Hlávkova kolej. 

2. Pro účely tohoto předpisu jsou použity následující pojmy a zkratky: 

a) klub \ HK - klub Hlávkova kolej; 

b) KR - Kolejní rada klubu Hlávkova kolej; 

c) předseda - předseda klubu Hlávkova kolej. 

§ 2 

Volby 

1. Volby jsou rovné, přímé a s tajným hlasováním. 

2. Volby se podle okolností rozlišují: 

a) všeobecné volby; 

b) doplňovací volby. 

3. Ve všeobecných volbách se volí celá KR. V doplňovacích volbách se volí určitý počet členů KR na uvolněné pozice 

v KR. 

4. Volby do KR vyhlašuje předseda podle Stanov HK. Všeobecné volby se vyhlašují tak, aby proběhly přibližně 1 měsíc 

před koncem funkčního období KR. Doplňovací volby se vyhlašují do 15 dní od uvolnění pozice v KR. Doplňovací 

volby se nevyhlašují, zbývá-li do konce funkčního období KR méně než 3 měsíce. 

5. Volby mají následující harmonogram: 

a) přihlašování kandidátů (1. týden); 

b) volební kampaň (2. týden); 

c) volební týden (3. týden); 

d) zpracování výsledků voleb (4. týden). 

6. Vyhláška o volbách musí obsahovat: 

a) druh voleb; 

b) datum konání voleb (volební dny); 

c) harmonogram voleb; 

d) druh a počet obsazovaných pozic. 

7. Rozhodující okamžik pro posouzení volebního práva je pondělí volebního týdne 10:00 hodin. 

8. Pokud nebudou ve volbách obsazeny všechny obsazované pozice, vyhlásí předseda do 1 měsíce nové volby na všechny 

neobsazené pozice. 

§ 3 

Volební komise 

1. Volební komise řídí průběh voleb a zpracovává volební výsledky. 
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2. Volební komisi jmenuje KR do 7 dní od vyhlášení voleb. Členem volební komise může být kterýkoli člen klubu. Člen 

volební komise nesmí ve volbách kandidovat. 

3. Volební komise má 3 členy vč. předsedy volební komise. 

4. Předseda volební komise je volen losem. Volba předsedy volební komise probíhá za účasti předsedy klubu. 

5. Předseda volební komise zastupuje volební komisi navenek. 

6. Volební komise rozhoduje veřejným hlasováním. Každý člen volební komise má 1 hlas. Usnesení volební komise je 

přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů volební komise. 

7. Volební komise vypracovává zápis o volbách. Zápis musí být vypracován nejpozději do 1 týdne od vyhlášení 

konečných výsledků voleb. Zápis o volbách se ukládá do archivu klubu. 

§ 4 

Přihlašování kandidátů 

1. Kandidáti se přihlašují písemně volební komisi ve stanovené lhůtě pro přihlašování kandidátů. 

2. Kandidovat na zástupce klubu může pouze člen klubu. Kandidovat na zástupce ubytovaných může každý ubytovaný 

na Hlávkově koleji. 

3. Kandidát může současně kandidovat pouze na 1 pozici. 

§ 5 

Způsob volby 

1. Volební komise zveřejní na začátku volebního týdne (v pondělí) seznam oprávněných voličů. Právo volit zástupce 

klubu mají pouze členové klubu. Právo volit zástupce ubytovaných mají všichni ubytovaní na Hlávkově koleji vyjma 

hostů hostelu. 

2. Každý volič má právě 1 hlas pro každou obsazovanou pozici. Při volbě může volič vybírat nejvíce tolik kandidátů, 

kolik je obsazovaných pozic. 

3. Volí se ve volební místnosti. Volič se nejprve zaregistruje u volební komise a obdrží volební lístek, na který následně 

jednoznačně vyznačí svoji volbu, a potom volební lístek odevzdá do volební urny. 

4. Volby probíhají vždy v úterý a ve středu volebního týdne, každý volební den 3 hodiny (18:00 - 21:00 hodin). 

5. Nesprávně vyplněné volební lístky jsou považovány za neplatné. 

§ 6 

Zpracování výsledků voleb 

1. Ve volbách jsou zvoleni kandidáti podle počtu obsazovaných pozic, kteří obdrží nejvíce hlasů. V případě rovnosti 

počtu obdržených hlasů rozhodne mezi kandidáty los. Losování provede předseda volební komise za účasti předsedy 

klubu. 

2. Předběžné výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise do konce volebního týdne. 

3. Konečné výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise po vyřešení všech stížností do konce týdne pro zpracování 

výsledků voleb. 

4. Volební komise může v případě zjištění porušení volebního řádu nebo jiných obecně platných předpisů a zvyklostí 

vyřadit kandidáta z voleb nebo volby, příp. část voleb zneplatnit a nařídit jejich opakování. 
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§ 7 

Stížnosti 

1. Každý oprávněný volič může volební komisi podat stížnost pro porušení volebního řádu nebo jiných obecně platných 

předpisů nebo zvyklostí. 

2. Stížnosti lze podávat od pondělí do středy (včetně) týdne pro zpracování výsledků voleb. 

3. Stížnosti se podávají písemně volební komisi. 

4. Volební komise se musí zabývat každou řádně podanou stížností. 

5. Volební komise každému stěžovateli odpoví do 2 dnů od podání stížnosti. 

6. Rozhodnutí volební komise ve věci stížnosti je konečné. 

§ 8 

Nedovolené zásahy do průběhu voleb 

1. Nikdo nesmí zneužít své pozice ve struktuře klubu nebo SU ČVUT k ovlivnění voleb. 

2. Nikdo nesmí k volební agitaci použít hromadný e-mail klubu nebo e-mailovou konferenci klubu. 

3. Nikdo nesmí ovlivňovat voliče ve volební místnosti. 

4. Ve volebním týdnu je zakázána jakákoliv volební agitace s výjimkou volebních plakátů na informační nástěnce klubu 

a volebních webových stránek na webových stránkách klubu. 

5. Volební komise nesmí zjišťovat průběžné výsledky voleb. 

§ 9 

Platnost 

1. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení KR HK. 

2. Tento interní předpis zrušuje interní předpis HK02/1 a v plném rozsahu jej nahrazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser v.r. 

Předseda klubu Hlávkova kolej 


