Volební řád pro volbu kandidáta na návrh jmenování děkanem FT TUL
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Článek 1. Úvodní ustanovení
Volby se uskuteční v souladu se Statutem FT, §13.
Volby mohou být zahájeny pouze v případě, že je přítomen nadpoloviční počet všech členů AS FT
TUL.
Volby se provádějí tajným hlasováním, nerozlišují se komory AS, k odevzdání hlasu je nutná
osobní přítomnost člena AS.
Volby probíhají ve volební místnosti na uzavřeném zasedání AS, během konání voleb nejsou
poskytovány žádné informace od členů AS .
Volby řídí předseda volební komise. Po ukončení voleb informuje předseda AS (nebo jím určený
zástupce) o jejich výsledku všechny kandidáty, akademickou obec a veřejnost .
Volby musí proběhnout v jednom kalendářním dnu.

Článek 2. Hlasovací lístky
1. Hlasovací lístky obsahují jména kandidátů v abecedním pořadí. Volba se provádí označením
(zakroužkováním) jména nejvýše jednoho z kandidátů. Neoznačení žádného z kandidátů je
považováno za zdržení se hlasování. Označením více kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.
Článek 3. První kolo voleb
1. Hlasovací lístky obsahují jména všech kandidátů.
2. Pokud některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS , je navržen na
jmenování děkanem a volby končí.
3. Pokud žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS, postupují
první dva s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.
4. Pokud dojde k rovnosti hlasů u více než dvou kandidátů na prvním místě, první kolo se opakuje
pouze s kandidáty z prvního místa.
5. Pokud dojde k rovnosti hlasů u více kandidátů na druhém místě, potom do druhého kola
postupuje kandidát z prvního místa. První kolo se opakuje pouze s kandidáty z druhého
místa a kandidát s největším počtem hlasů postupuje do druhého kola. Pokud ani po pátém
opakování prvního kola není možné vybrat druhého kandidáta pro druhé kolo voleb, postupuje
jediný postupující kandidát přímo do třetího kola voleb.
6. První kolo je možné konat maximálně pětkrát. Pro každé konání prvního kola se sestavuje nový
hlasovací lístek.
7. Jestliže po pátém konání prvního kola nejsou vybráni dva kandidáti pro postup do druhého
kola, nebo jeden kandidát pro postup do kola třetího, ve volbách se nepokračuje, konstatuje se,
že proběhly neúspěšně a vyhlásí se nové volby s nově registrovanými kandidáty.
Článek 4. Druhé kolo voleb
1. Hlasovací lístky obsahují dva kandidáty.
2. Pokud některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS , je navržen na
jmenování děkanem a volby končí.
3. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, opakuje se druhé kolo.
4. Pokud nezíská žádný z kandidátů při třetím konání nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS,
postupuje kandidát s nejvyšším počtem hlasů z třetího konání druhého kola voleb do třetího kola.
5. Druhé kolo je možné konat třikrát. Pokud není zvolen žádný z kandidátů a není možné určit
kandidáta pro postup do třetího kola konstatuje se, že volby proběhly neúspěšně a vyhlásí se
nové volby s nově registrovanými kandidáty.
Článek 5. Třetí kolo voleb
1. Hlasovací lístek obsahuje pouze jméno jednoho kandidáta.
2. Pokud kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS, je navržen na jmenování
děkanem a volby končí.
3. Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS, konstatuje se, že volby proběhly
neúspěšně a vyhlásí se nové volby s nově registrovanými kandidáty. Třetí kolo nelze opakovat.
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