Pravidla volby vedení Studentského demografického klubu
1. Do vedení Studentského demografické klubu (dále jen SDK) jsou každoročně voleny
3 osoby z řad aktivních členů SDK, kteří byli mezi aktivní členy registrováni
nejpozději do 12:00 dne předcházejícího dni volby vedení SDK.
2. Aktivní členové registrovaní alespoň 14 dní před konáním volby vedení SDK mohou
být požádáni ze strany osob zajišťujících průběh voleb (podle bodu 13, resp. 17 nebo
18 nebo 19 těchto Pravidel), aby potvrdili svůj zájem kandidovat ve volbě vedení
SDK. Kandidáty na zvolení se tak stávají jen ti aktivní členové SDK, kteří svůj zájem
kandidovat potvrdí předem (současně se žádostí) stanoveným způsobem nejpozději do
12:00 dne předcházejícího dni volby. Aktivní členové registrovaní později než 14 dní
před konáním volby mohou svůj zájem kandidovat potvrdit písemně, případně ústně
(na schůzce spojené s volbou vedení SDK), až do začátku volby vedení SDK. Pokud
aktivní členové nebudou vyzváni k potvrzení své kandidatury ve volbách, předpokládá
se tento zájem za automatický a aktivní členové SDK mají naopak možnost svou
kandidaturu odmítnout (písemně, případně ústně na schůzce spojené s volbou vedení
SDK) a to až do začátku volby vedení SDK. 1
3. Volba vedení SDK je tajná a právo hlasování mají všichni členové SDK (aktivní i
pasivní) registrovaní na webové stránce SDK do dne konání volby (rozhodným
okamžikem je samotné zahájení volby, tedy zpřístupnění nádoby na vhazování
hlasovacích lístků), kteří jsou fyzicky přítomní setkání SDK spojeného s volbou
vedení SDK.
4. Volba vedení se uskutečňuje každoročně během letního semestru – ideálně v měsíci
dubnu nebo květnu a členům SDK musí být datum, čas a místo konání schůzky SDK
spojené s volbou jeho vedení oznámeno nejpozději 14 dní před tímto termínem.
5. Vedení SDK sestává z osoby předsedy SDK, místopředsedy SDK a tajemníka SDK.
V oprávněných případech může vedení SDK rozhodnout a zapojit do prací spojených
se zajišťováním činnosti a vedení SDK další osobu2.
6. Volba vedení SDK probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků, které obsahují seznam
všech kandidátů (podle bodu 2 těchto pravidel) na funkce ve vedení SDK.
7. Volební lístky obdrží všichni účastníci schůzky SDK s právem volit vedení SDK
(podle bodu 3 těchto Pravidel).
8. Účastníci schůzky SDK, kteří obdrželi hlasovací lístek na něm označí maximálně 3
kandidáty, které navrhují zvolit do vedení SDK. Způsob označování kandidátů bude
vždy vysvětlen a upřesněn před začátkem hlasování.
9. Hlasovací lístky, kde budou označeni více než 3 kandidáti, jsou neplatné.
10. Vyplněné hlasovací lístky odevzdají účastníci volby vedení SDK na předem
stanovené místo do nádoby, z níž nemůže dojít k záměrnému ani náhodnému
odstraňování nebo vypadávání hlasovacích lístků.
11. Pro odevzdání hlasovacích lístků musí být stanoven dostatečný časový limit, který
musí být oznámen před začátkem volby a v případě potřeby může být operativně
upravován. Veškeré úpravy časového limitu pro hlasování musí být dostatečně
výrazně oznámeny (ústně a, pokud je to možné, i viditelně písemně).
1

O případných výjimkách z tohoto bodu rozhoduje na žádost člena SDK platné vedení SDK, nejpozději však do
začátku volby vedení SDK.
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Oprávněným důvodem se myslí například situace, kdy by do vedení SDK byli zvoleni jen zástupci jednoho
ročníku studia a přizváním zástupce jiného ročníku by umožnili zapojení osob (a tím i plynulého předávání
funkcí po ukončení studia osob ve vedení SDK) z ročníků nižších. Oprávněným důvodem je také situace, kdy by
ve vedení byli jen zástupci studentů jedné fakulty, kteří by přizváním dalšího člena (působícího na jiné fakultě)
do vedení umožnili zvýšit zapojení studentů z fakult jiných. O dalších oprávněných důvodech rozhoduje vedení
SDK.

12. Nádoba na odevzdané hlasovací lístky může být otevřena až po uplynutí časového
limitu stanoveného pro odevzdání hlasovacích lístků. Na hlasovací lístky odevzdané
po otevření nádoby nebude brán zřetel.
13. Otevírání nádoby s hlasovacími lístky musí být přítomni alespoň 3 členové SDK,
kteří budou předem oznámeni a proti kterým nebudou vzneseny námitky ze strany
účastníků schůzky s právem volby vedení SDK (podle bodu 3 těchto Pravidel). Tito
alespoň 3 členové SDK po otevření nádoby provádějí sčítání odevzdaných hlasů, činí
zápis z průběhu volby, svým podpisem stvrzují výsledky volby a mají na starost
organizační zajištění celého průběhu volby SDK.
14. Odevzdané hlasovací lístky bez ohledu na jejich platnost zůstávají uloženy společně
se zápisem z průběhu volby vedení SDK.
15. Při sčítání je kandidátům na funkce ve vedení SDK přičítán hlas za každé označení
jejich jména na platném odevzdaném hlasovacím lístku. Z každého hlasovacího lístku
mohou být tedy přiděleny hlasy až třem kandidátům.
16. Do vedení SDK jsou automaticky zvoleni 3 kandidáti, kteří z odevzdaných platných
hlasovacích lístků obdrželi nejvíce hlasů.
17. V případě, že nejvyšší počet získaných hlasů získají současně 2 kandidáti, automaticky
se stávají členy vedení SDK. Třetím členem se pak stává kandidát s druhým nejvyšším
počtem získaných platných hlasů. Pokud v tomto případě nastane shoda více
kandidátů s druhým nejvyšším získaným počtem platných hlasů, mohou se tito
kandidáti dohodnout a sami stanovit (dohodou nebo volbou) kandidáta do vedení
SDK. Pokud se nedohodnou, rozhodují oba kandidáti s nejvyšším počtem získaných
hlasů. Pokud se ani oni neshodnou nebo odmítají rozhodnout koná se doplňující kolo
volby posledního člena vedení SDK. Toto doplňující kolo se nemusí konat v den
volby vedení SDK, ale musí se řídit těmito Pravidly. Opakovanou volbu organizačně
zajišťují oba nejúspěšnější kandidáti z řádné volby vedení SDK a minimálně jeden
další člen SDK, proti kterému nebyly vzneseny námitky před začátkem opakované
volby vedení SDK.
18. V případě, že nejvyšší počet získaných hlasů obdrží 3 z kandidátů, automaticky se
stávají členy vedení SDK. Mezi sebou pak volbou nebo dohodou stanoví předsedu a
ostatní funkce. V případě, že se neshodnou je možné volbu vedení SDK opakovat.
Opakovaná volba se nemusí uskutečnit stejný den jako řádná volba vedení SDK,
nicméně i opakovaná volba se musí řídit těmito Pravidly a její průběh zabezpečují 3
nejúspěšnější kandidáti z řádné volby vedení SDK, pokud proti nim nebyly vzneseny
námitky před začátkem opakované volby vedení SDK. V případě námitek proti
zajišťování opakované volby nejúspěšnějšími kandidáty z volby řádné, zajišťují
organizačně volbu alespoň 3 z aktivních členů SDK, proti kterým nebyly vzneseny
námitky před začátkem opakované volby vedení SDK.
19. V případě, že nejvyšší počet získaných hlasů obdrží 4 nebo více kandidátů, volí pak
mezi sebou veřejným hlasováním 3 kandidáty do jednotlivých funkcí ve vedení SDK
(v případě, kdy se kandidáti mezi sebou dohodnou a nikdo z nich nemá námitek, není
volba nutná a lze situaci řešit dohodou). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas nově
zvoleného předsedy SDK a v případě, že se tito kandidáti neshodnou ani na
předsedovi SDK, opakuje se volba vedení SDK. Opakovaná volba se nemusí
uskutečnit stejný den jako řádná volba vedení SDK, nicméně i opakovaná volba se
musí řídit těmito Pravidly a její průběh zabezpečují minimálně 3 z nejúspěšnějších
kandidátů z řádné volby vedení SDK, proti kterým nebyly vzneseny námitky před
začátkem opakované volby vedení SDK.
20. Pokud nenastala situace podle bodů 17 – 19 těchto Pravidel, pak kandidáti zvolení do
vedení SDK mezi sebou zvolí předsedu a rozhodnou (způsobem určeným nově

zvoleným vedením SDK – dohodou, hlasováním aj.) o rozdělení funkcí místopředsedy
a tajemníka. Pokud se zvolení kandidáti neshodnou na obsazení funkcí nebo nechtějí
hlasovat stává se předsedou automaticky ten z kandidátů, který získal nejvíce hlasů,
místopředsedou druhý kandidát v pořadí podle počtu platných získaných hlasů a
tajemníkem třetí kandidát v pořadí podle počtu platných získaných hlasů (toto pravidlo
nemůže být použito v případě rovnosti získaného počtu hlasů u některých kandidátů
zvolených do vedení SDK. V takovém případě jsou funkce rozděleny dohodou nového
vedení nebo hlasováním nového vedení – podle bodů 17 – 19 těchto Pravidel).
Obsazení funkcí ve vedení SDK musí být co nejdříve veřejně oznámeno (na nejbližší
konané schůzce, web, apod.).
21. Volba vedení SDK se může uskutečnit i v jiném termínu než je určeno v bodě 4
těchto Pravidel a to v případě, že se místopředseda SDK, nebo tajemník SDK, nebo
oba vzdají své funkce a předseda SDK odmítne sám jmenovat jejich nástupce, a tak
rozhodne o konání mimořádných voleb do uvolněných funkcí. Při těchto
mimořádných volbách se postupuje v souladu s těmito Pravidly. Mimořádná volba se
uskuteční vždy v případě, kdy se své funkce vzdá předseda SDK. V takovém případě
je organizací volby pověřen místopředseda SDK, pokud i on se vzdá své funkce, pak
tajemník SDK a pokud i on se vzdá své funkce, musí volbu jakýmkoli způsobem
zabezpečit dosavadní předseda SDK.
22. Tato Pravidla mohou být měněna na základě rozhodnutí vedení SDK a následném
schválení nadpoloviční většinou členů SDK. Upravené znění těchto Pravidel musí být
vždy přístupné členům SDK.
23. Tato Pravidla jsou platná pro průběh všech voleb vedení SDK, počínaje první volbou,
konanou dne 10.5.2007.

V Praze dne 26.4.2007

