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VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE PLZEŇSKÉ 
POBOČKY JČMF 

 

VOLEBNÍ ŘÁD 
 

o Právo volit mají všichni členové pobočky (dále jen oprávnění voliči) 
o Právo být volen mají všichni členové pobočky. 
o Každý oprávněný volič má jeden hlas a všechny hlasy mají stejnou platnost. 
o Platnost volby se řídí většinovým systémem. Právoplatně jsou zvoleni v prvém kole ti kandidáti, 

kteří obdrželi nejméně 50 % platných hlasů. 
o Pokud se nesplněním podmínky 50 % hlasů nenaplní v prvém kole voleb minimální stanovený 

počet členů výboru pro jmenovitou funkci (předseda, místopředseda, tajemník, hospodář), resp. 
počet členů revizní komise (dva členové), proběhne bez zbytečných průtahů další kolo voleb na 
doplnění minimálního počtu. 

o Do dalšího kola voleb vstupují kandidáti, kteří neobdrželi stanovených 50 % hlasů (pokud s tím 
souhlasí), popř. nově navržení kandidáti. 

o Není-li ani v opakované volbě zvolen minimální stanovený počet členů výboru, volby se 
opakují, dokud nedojde k naplnění minimálního počtu členů výboru. 

 

o Volba výboru pobočky a revizní komise pobočky se uskutečňuje tajným hlasováním. 

o Výbor a revizní komisi volí členové pobočky. Podkladem pro volbu je kandidátní listina, kterou 
navrhuje výbor pobočky na základě návrhů získaných od členské základny. Kandidáti musejí 
s návrhem vyslovit svůj souhlas. Kandidátní listina se uzavírá nejpozději na výroční členské 
schůzi pobočky. 

o Volba předsedy, místopředsedy (event. místopředsedů), tajemníka a hospodáře výboru se 
uskutečňuje na ustavující schůzi tohoto orgánu. Kandidátní listina se pro tyto účely zpravidla 
předem nesestavuje; volba probíhá na základě návrhů členů výboru. Obdobně probíhá i volba 
předsedy revizní komise. 

 

o Tajné hlasování se uskutečňuje pomocí volebních lístků, na kterých je uvedeno jméno, příjmení 
a pracoviště navržených kandidátů. Volební lístky obdrží všichni oprávnění voliči 
korespondenčně, případně při prezenci na výroční členské schůzi. 

o Úpravy ve volebních lístcích lze provést pouze: 

− zřetelným přeškrtnutím celého jména a příjmení kandidáta (což značí neudělení hlasu ve 
volbách), popř.  

− zřetelným vepsáním jména jiného kandidáta (týká se kandidátů doplněných na 
kandidátní listinu během výroční členské schůze) 

Jinak upravené volební lístky jsou neplatné.  



 

o Volby řídí tříčlenná volební komise, zvolená veřejným hlasováním na členském shromáždění. 
Členové volební komise nemohou současně kandidovat do některého z volených orgánů.  

o K úkolům volební komise patří zejména:  

− projednat návrhy kandidátů předložené z pléna  

− ověřit souhlas navržených osob s kandidaturou  

− seznámit s navrženými kandidáty oprávněné voliče a rozhodnout o případných 
námitkách, návrzích a doplňcích, které musí být podány a projednány do začátku voleb  

− sestavit konečnou kandidátní listinu s uvedením  

� jména, příjmení a titulu  

� pracoviště 

− organizovat volby do výboru a revizní komise pobočky a dohlížet na jejich regulérní 
průběh  

− vyhodnotit výsledek voleb a seznámit s ním voliče 

− vyhotovit protokol o výsledku voleb a zabezpečit řádné uložení všech dokladů o 
volbách. 

o Působnost volební komise je ukončena ustavením výboru a revizní komise pobočky. 


