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Interní předpis Volební řád 
 

Čl. 1 Definice pojmů 

1. Tento interní předpis je nedílnou součástí předpisové základny klubu   
eFDrive. 

 
2. Tento interní předpis upravuje organizaci, vyhlášení, průběh a vyhlášení 

výsledků voleb členů Představenstva eFDrive. Dále upravuje práva               
a povinnosti Předsedy eFDrive (dále jen Předseda), Představenstva             
eFDrive a volební komise (dále jen Komise) ve vztahu k volbám. 

 
3. Pro případ řádných voleb jsou pro potřeby tohoto interního předpisu    

definovány pojmy Staré Představenstvo, kterým se myslí Představenstvo 
eFDrive, jehož období bude v nejbližších týdnech končit nebo již skončilo, 
a Nové Představenstvo, které se Představenstvem eFDrive stane až po 
volbách, jejichž průběh popisuje tento IP. V případě doplňovacích voleb 
se nerozlišuje mezi pojmy Staré Představenstvo a Nové Představenstvo. 

 
4. Členové Nového Představenstva jsou voleni Shromážděním členů           

eFDrive (dále jen Shromáždění). 
 
5. Shromáždění je tvořeno všemi členy klubu, hlasovací právo na               

Shromáždění mají všichni členové klubu, hlasy všech členů jsou rovné       
a hlasovací právo je nepřenosné. 

 
6. Předsedajícím Shromáždění (dále jen Předsedající) je Předseda.                     

V případě nepřítomnosti Předsedy přebírá úlohu Předsedajícího         
Předsedou pověřený člen Starého Představenstva. Předsedající řídí      
jednání Shromáždění a je povinen zajistit vytvoření prezenční listiny            
a   zápisu z jednání. 
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Čl. 2 Vyhlášení voleb 

1. Volby Představenstva vyhlašuje Předseda. 
 
2. Vyhlášení voleb Nového Představenstva musí být učiněno nejméně         

30 dní před koncem funkčního období Starého Představenstva. 
 
3. Nejzazší možný termín konání voleb je 15 dní před koncem funkčního  

období Starého Představenstva. 
 
4. V případě nezvolení stanoveného počtu členů Nového Představenstva 

musí Předseda vyhlásit náhradní Shromáždění a volby Nového             
Představenstva před skončením funkčního období Starého                     
Představenstva, a to tak, aby se uskutečnily: 

a. nejpozději do 4 týdnů ode dne vyhlášení,  
b. nejdříve za 2 týdny ode dne vyhlášení. 

 
5. Nebude-li ani na náhradním Shromáždění zvolen dostatečný počet 

členů Nového Představenstva, je poslední zvolený Předseda povinen 
opakovaně svolávat Shromáždění a volby členů Nového Představenstva, 
dokud není Nové Představenstvo zvoleno. 

 
6. Vyhlášení voleb musí být elektronickou poštou odesláno všem členům 

klubu. 

 
Čl. 3 Volební komise 

1. Volební komise se skládá ze 3 osob, které jsou přítomny na Shromáždění. 
Členové volební komise se hlásí dobrovolně a jsou schváleni                     
Shromážděním. 

 
2. Člen volební komise nemůže kandidovat na člena Nového                         

Představenstva. 
 
3. Komise zodpovídá za dohled nad volbami a jejich řádným průběhem,   

vyhodnocení voleb, výrobu volebních lístků a zajištění urny v duchu      
svobodných voleb. 
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Čl. 4 Průběh volby 

Článek 4 pojednává o samotném průběhu volby. 
 
Kandidátky 
 
1. Kandidovat na člena Představenstva může každý člen klubu, kdo je          

ke dni volby členem klubu déle než 2 měsíce. 
 
2. Navrhnout kandidáta může kterýkoli člen klubu, přičemž navrhující 

uvede alespoň jeden důvod, proč by navrhovaný byl vhodným členem 
Představenstva.  

 
3. Navrhnout kandidáta lze osobně během konání Shromáždění,                     

telefonátem Předsedajícímu během konání Shromáždění nebo            
elektronickou poštou na adresu predsedaefd@su.cvut.cz nejpozději    
24 hodin před začátkem konání Shromáždění. 

 
4. Podmínkou pro přijetí kandidátky je výslovné vyjádření souhlasu              

navrženého s kandidaturou. Souhlas může vyjádřit pouze během konání      
Shromáždění, na němž volba probíhá, a to buď osobně, nebo                         
telefonátem Předsedajícímu. 

 
5. Předsedající je zodpovědný za zjištění, zda jsou splněny všechny            

podmínky pro přijetí kandidátky. 
 
6. Předsedající zajistí zveřejnění seznamu kandidátů tak, aby byl během 

volby přístupný všem členům přítomným na Shromáždění. Kandidáti 
jsou očíslováni podle pořadí, v jakém byli navrženi. 

 
Počet členů Nového Představenstva 
 
7. Počet členů Nového Představenstva stanovuje Staré Představenstvo 

klubu před konáním Shromáždění. Shromáždění má právo tento počet 
změnit pomocí svého usnesení. 

 
Způsob volby 
 
8. Volba probíhá prezenční formou, ostatní způsoby volby jsou vyloučeny. 

Volba probíhá tajně pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky připraví    
a přítomným členům klubu rozdá volební komise. Počet rozdaných lístků 
musí souhlasit s počtem přítomných dle prezenční listiny Shromáždění. 
Další připravené lístky musí komise před započetím hlasování zničit. 
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9. Každý člen klubu má pro volbu k dispozici právě takový počet hlasů, kolik 
je stanovený počet členů nového Představenstva. Jednomu kandidátovi 
může člen udělit nejvýše jeden hlas. Člen klubu napíše čitelně na              
hlasovací lístek, komu dává své hlasy a lístek odevzdá do hlasovací urny. 
Volební komise v prezenční listině označí, kdo již odevzdal svůj hlasovací 
lístek. Volební komise sečte hlasy po odevzdání všech lístků. 

 
10. Po sečtení všech hlasů jsou kandidáti seřazeni sestupně od toho se         

ziskem nejvyššího počtu hlasů. Pokud někteří kandidáti získají navzájem 
totožný počet hlasů, na výsledném pořadí se mezi sebou dohodnou.     
Pokud se nedohodnou, rozhoduje o jejich výsledném pořadí los. Členy 
Nového Představenstva jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se ve výsledném 
pořadí umístili na tolika počátečních místech, kolik je stanovený počet 
členů Nového Představenstva. 
 

Čl. 5 Odložení termínu voleb 

1. Odložení termínu konání řádně vyhlášených Voleb Představenstva dle 
čl.2 (dále jen Odložení voleb) je možné pouze v případě, že není možné 
uskutečnit volby kontaktní formou z důvodu vládních nařízení, nařízení 
ministerstev či jiných pověřených orgánů nebo nařízení Parlamentu SU 
či Prezidenta SU. 

 
2. O Odložení voleb žádá elektronickou poštou Předseda klubu Prezidenta 

SU nejméně 2 dny před termínem konání Voleb Představenstva.            
Prezident SU schvaluje tuto žádost o Odložení voleb elektronickou       
poštou.  

 
3. V případě Odložení voleb, se funkční období Starého Představenstva     

prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, tj. 15 dnů po termínu konání voleb 
Nového Představenstva. 

 
4. Předseda klubu je povinen vyhlásit nový termín konání Voleb                  

Představenstva do 2 dnů od pominutí účinnosti nařízení znemožňujících 
konání Voleb Představenstva. Nejzazší možný termín konání voleb je      
23. den od pominutí platnosti nařízení znemožňujících konání Voleb       
Představenstva. 

 
5. Funkční období Nového Představenstva se v případě Odložení voleb 

zkracuje o dobu, o kterou bylo funkční období Starého Představenstva 
prodlouženo. 
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Čl. 6 Závěrečná ustanovení 

1. Schváleno Představenstvem klubu eFDrive dne 13. 10. 2020. 

2. Předpis je účinný od 15. 10. 2020. 


