
 
 

 

 

Volební  ř á d přo dopln ují cí  volby  

Konference ŠSČR konané 23. 2. 2019 v Havlíčkově Brodě 

Úvod 
1. Volby řídí volební komise zvolená delegáty konference. Volební komise o průběhu a 

výsledcích voleb pořizuje písemný záznam. Konečné výsledky voleb předá návrhové 

komisi. 

 

2. Konference má právo volit předsedu ŠSČR, místopředsedu ŠSČR, ostatní členy 

Výkonného výboru ŠSČR (dále jen „VV ŠSČR“) a Revizní komisi ŠSČR („RK ŠSČR“). 

Konference může jmenovat prezidenta ŠSČR. Volby jsou podle čl. 6 Stanov vždy tajné.  

 

Doplňující volby do VV ŠSČR po jednotlivých funkcích 
3. Do seznamu kandidátů na uvolněnou funkci místopředsedy ŠSČR budou zařazeni 

kandidáti navržení do časového limitu stanoveného volební komisí. 

 

4. Před provedením volby seznámí volební komise delegáty konference se seznamem 

kandidátů a zajistí, aby volební lístky s tímto seznamem měli k dispozici všichni delegáti 

s hlasem rozhodujícím.  

 

5. Rozhoduje se tajnou volbou v jednom, případně ve dvou kolech. V případě, že budou 

navrženi nejvýše dva kandidáti, volba bude vždy jednokolová. Volba v jednotlivých 

kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím 

označí jméno jím voleného kandidáta. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené 

volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých není jasné, pro 

kterého kandidáta je hlasováno, nebo lístky, kde budou hlasujícím označena jména více 

kandidátů.  

 

6. Po provedení prvního kola volby seznámí volební komise konferenci s pořadím kandidátů.  

 

7. Místopředsedou ŠSČR se stává kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu 

hlasů. Pokud takovou většinu nikdo nezíská, postupují do druhého kola kandidáti na 

prvním a druhém místě. V případě rovnosti počtu hlasů kandidátů na 2. a 3. místě 

rozhodne o dalším postupu konference. 

 

8. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se jmény 

dvou postupujících kandidátů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. 

 

9. Po provedení druhého kola voleb volební komise u kandidátů, kteří se účastnili druhého 

kola voleb, oznámí celkový počet dosažených hlasů. 

 



 
 

 

 

10. Místopředsedou ŠSČR se stává kandidát s vyšším počtem dosažených hlasů. V případě 

rovnosti hlasů rozhodne o dalším postupu konference. 

 

11. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh kandidáta na místopředsedu ŠSČR, 

rozhodne o dalším postupu konference. 

 

 

Schváleno VV ŠSČR 5. 2. 2019 

  

               Viktor Novotný 

               předseda ŠSČR 


