Volební řád pro volbu děkana FPH VŠE v Praze
1. Nejméně 60 kalendářních dnů před koncem volebního období děkana vyhlásí AS FPH volby
děkana.
2. K zajištění voleb AS FPH zvolí tříčlennou volební komisi.
3. Pro zajištění průběhu voleb AS FPH vytvoří harmonogram voleb (termínovou listinu).
4. Členové volební komise společně s členem předsednictva AS FPH zkontrolují písemný
souhlas uchazečů o funkci děkana s kandidaturou a provedou o tom zápis.
5. Kandidáti na děkana mohou prezentovat své představy o vedení fakulty před členy
akademické obce.
6. Před vlastní volbou přítomní kandidáti odpovídají na případné dotazy členů AS FPH.
7. Vlastní volba probíhá tajně.
8. Vítězem se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FPH.
9. Nedosáhne-li žádný z kandidátů na funkci děkana nadpoloviční většiny hlasů všech členů AS
FPH, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů v prvním
kole voleb. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více kandidátů nebo nejvyšší počet
hlasů získá jeden kandidát a druhý nejvyšší počet více kandidátů, postupují do druhého kola
všichni tito kandidáti. Druhé kolo se koná ve stejný den jako kolo první.
10. Ve druhém kole voleb je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů
AS FPH.
11. Nedosáhne-li žádný z kandidátů na funkci děkana nadpoloviční většiny hlasů všech členů AS
FPH ve druhém kole, postupují do třetího kola dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných
hlasů ve druhém kole voleb. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více kandidátů
nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden kandidát a druhý nejvyšší počet více kandidátů,
postupují do třetího kola všichni tito kandidáti. Třetí kolo se koná ve stejný den jako kolo
druhé.
12. Nezíská-li ve třetím kole žádný kandidát požadovaný počet hlasů, vyhlásí senát nové volby
děkana do 14 dnů.
13. Tento volební řád pro volbu děkana FPH VŠE byl schválen AS FPH dne 24.2.2010.

