Volební řád pro volbu ředitele ÚSTR
§ 1 úvodní ustanovení
(1)

Jmenování a odvolávání ředitele Ústavu upravuje zákon.

(2)

Volba probíhá v souladu s Jednacím řádem Rady ÚSTR.

(3)

Volba ředitele probíhá tajně.

(4)

Ve Volebním řádu je užíváno generického maskulina, je-li
v textu užíván pojem ředitel, má se na mysli ředitel nebo
ředitelka; předseda, má se na mysli předsedkyně nebo
předseda; člen, má se na mysli člen anebo členka atd...
§ 2 volební komise

(1)

Rada ÚSTR si zvolí tříčlennou Volební komisi, která ze
svého středu zvolí předsedu, komise oznámí jméno
předsedy ostatním členům Rady ÚSTR.

(2)

Volební komise zajišťuje rozdávání volebních lístků, dohlíží
na řádný průběh voleb.

(3)

Volby řídí a výsledky voleb vyhlašuje předseda Volební
komise.
§ 3 hlasovací lístky

(1)

Pro každé kolo volby zajistí Volební komise jednotné
hlasovací lístky, nezaměnitelné s hlasovacími lístky pro jiné
kolo volby.

(2)

Členům Rady ÚSTR jsou rozdány hlasovací lístky, na nichž
jsou uvedena jména kandidátů.

(3)

Účastníci volby hlasují zakroužkováním jména vybraného
kandidáta na hlasovacím lístku.

(4)

Zakroužkovat lze pouze jednoho (případně žádného
kandidáta), v případě zakroužkování více kandidátů je hlas
neplatný. Na další úpravy hlasovacího lístku nebude brán
zřetel.

(5)

Hlasovací lístek vhodí hlasující do volební schránky pod
dohledem členů Volební komise.
§ 5 volba

(1)

Ředitelem ÚSTR je zvolen kandidát, který získá
nadpoloviční většinu hlasů všech členů Rady ÚSTR (čtyři a
více hlasů).

(2)

Pokud žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů
v prvním kole volby, koná se druhé kolo volby. Do druhého
kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali
nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů na postupujících
místech, postoupí do druhého kola všichni kandidáti, kteří
této rovnosti hlasů dosáhli.

(3)

Druhé kolo se koná nejdříve 60 minut od vyhlášení
výsledku prvního kola volby. Mezi hlasováním v prvním a
druhém kole vedou členové Rady ÚSTR rozpravu.

(4)

Pokud žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů
v druhém kole volby, koná se třetí kolo volby. Do třetího
kola postupují dva kandidáti, kteří v druhém kole získali
nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů na postupujících
místech, postoupí do třetího kola všichni kandidáti, kteří
této rovnosti hlasů dosáhli.

(5)

Třetí kolo se koná nejdříve týden od vyhlášení výsledku
druhého kola volby. Jednání Rady se do třetího kola volby
přeruší.

(6)

V případě nezvolení žádného kandidáta v třetím kole volby,
Rada ÚSTR rozhodne o dalším postupu.

