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Úvodní ustanovení 

Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Volební řád navazuje na článek 5 Stanov občanské iniciativy Euro v Česku a upravuje 

postup při volbě Předsednictva. 

2. Předsednictvo je tvořeno 4 přímo zvolenými členy a Předsedou. 

3. Mandát člena Předsednictva trvá 2 roky a začíná jmenováním do funkce Předsedou. 

4. Předsednictvo se volí jako celek.  

Řádné volby 

Článek 2: Vyhlášení voleb do Předsednictva 

1. Volby do Předsednictva vyhlašuje Předseda. 

2. Volby musí být vyhlášeny nejpozději 30 dnů před uplynutím řádného mandátu 

Předsednictva. 

3. Místo a termín konání voleb jsou oznámeny spolu s vyhlášením voleb a musí být 

naplánovány na 7. den před koncem mandátu Předsednictva. 

4. Volby mohou proběhnout prezenčním i distančním způsobem. 

5. Volby jsou vyhlášeny prostřednictvím rozeslání oznámení na všechny registrované 

emaily členů Euro v Česku a taktéž prostřednictvím komunikační platformy Členské 

základny. 

Článek 3: Kandidáti do Předsednictva 

1. Kandidovat může každý člen Euro v Česku, který oznámí svou kandidaturu 

prostřednictvím registrovaného emailu Předsedovi. 

2. Kandidát musí svou kandidaturu oznámit nejpozději do 7 dnů od vyhlášení voleb.  

Článek 4: Volitelé do Předsednictva 

1. Oprávněnými voliteli jsou všichni členové Eura v Česku. 

2. Hlasování ve volbách není povinné. 

Článek 5: Volební komise 



 
 
 
 

  3  

 

1. Pro zajištění transparentnosti voleb je ustavena Volební komise. 

2. Volební komisi tvoří Předseda a Místopředseda Eura v Česku a 2 vylosovaní zájemci 

z řad členů Eura v Česku, kteří zároveň nejsou členy Výkonné rady ani 

Předsednictva. 

3. Zájemci z řad členů Eura v Česku mají možnost vyjádřit zájem o členství ve volební 

komisi prostřednictvím registrovaného emailu Výkonné radě nejpozději do 3 dnů od 

vyhlášení voleb. Na tuto skutečnost budou upozorněni v obdrženém oznámení o 

vyhlášení voleb podle článku 2 Volebního řádu. 

4. Členem Volební komise nemůže být kandidát do Předsednictva. 

5. Pokud se přihlásí více než 2 zájemci z řad členů Eura  Česku, proběhne losování. 

6. Pokud se přihlásí méně než 2 zájemci z řad členů Eura  Česku, budou neobsazená 

místa z řad členů Eura v Česku doplněna vylosovanými členy Výkonné rady. 

7. Aby byla zajištěna transparentnost, proběhne losování prostřednictvím živě 

přenášeného videa na komunikační platformě Členské základny. Losování provádí 

Předseda a mohou se ho zúčastnit všichni členové Euro v Česku, kteří se dostaví na 

předem oznámený termín a místo losování. 

8. Losování zájemců o místo do volební komise proběhne 5. den po vyhlášení voleb. 

Přesný termín a místo losování oznámí Předseda Euro v Česku prostřednictvím 

komunikační platformy Členské základny. 

9. Na základě výsledků přihlášek a případného losování ustaví Předseda bez odkladu 

Volební komisi. 

Článek 6: Průběh voleb do Předsednictva 

1. Volební komise obdrží 9. den od vyhlášení voleb od Předsedy seznam všech 

přihlášených kandidátů. 

2. Volební komise 10. den od vyhlášení voleb zveřejní na komunikační platformě 

Členské základny oficiální seznam kandidátů do Předsednictva a bez odkladu na této 

platformě uveřejní volební lístek. 

3. Volební lístek obsahuje jména všech přihlášených kandidátů a políčka pro hlasování. 
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4. Volitelé mohou na volebním lístku zaškrtnout až 4 jména kandidátů, pro která 

hlasují. Každé zaškrtnutí se počítá za jeden hlas, volitel tak může využít až 4 hlasy. 

Volitel nemůže dát jednomu kandidátovi více než 1 hlas. 

5. Od zveřejnění seznamu kandidátů do Předsednictva Volební komisí až do dne 

předcházejícímu termínu voleb mohou kandidáti vést prostřednictvím komunikační 

platformy Členské základny kampaň. 

6. Volby proběhnou v oznámeném termínu prezenční formou na oznámeném místě 

nebo distanční formou registrovaným emailem. 

7. Volby do Předsednictva jsou anonymní. 

Článek 7: Prezenční forma hlasování 

1. Prezenční forma hlasování probíhá na oznámeném místě v oznámeném termínu. 

2. Volitel se před hlasováním podepíše po prokázání totožnosti Volební komisi na 

seznam oprávněných volitelů, aby byla vyloučena možnost vícero hlasování jedním 

členem. 

3. Poté volitel vhodí svůj volební lístek do zapečetěné urny. 

4. Po uplynutí termínu pro hlasování Volební komise urnu odpečetí a sečte hlasy.   

Článek 8: Distanční forma hlasování 

1. Volitel může využít pro hlasování distanční formu prostřednictvím odeslání 

vyplněného volebního lístku registrovaným emailem v určeném termínu voleb. 

2. Volební komise započítá obdržené hlasy a zajistí anonymizaci tohoto hlasování. 

Samotné hlasování volitele tak zůstane tajné, Volební komise nesmí hlasování 

konkrétních volitelů prozradit. Pokud člen Volební komise poruší volební tajemství, 

zahájí Výkonná rada řízení o jeho vyloučení z Euro v Česku.  

Článek 9: Vyhlášení výsledku voleb 

1. Po ukončení obou forem hlasování volební komise sečte hlasy pro jednotlivé 

kandidáty a stanoví podle nich výsledné pořadí. 

2. Volební komise porovná volební arch s podpisy pro volby prezenční volbou se 

seznamem volitelů, kteří odeslali hlas distanční formou. V  případě zaznamenání 

prezenční i distanční formy hlasování u jednoho volitele má aplikační přednost 

prezenční forma a jeho distanční hlasování nebude započteno. 
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3. Mandát v Předsednictvu získávají 4 kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. 

4. V případě rovnosti hlasů o vítězi rozhodne Výkonná rada a Volební komise 

společným hlasováním, ve kterém má každá fyzická osoba pouze jeden hlas, 

kumulace hlasů více funkcemi není připuštěna. 

5. Výsledek voleb oznámí Volební komise bezprostředně po ukončení procesu sčítání 

všech hlasů zahrnujícího i případné společné hlasování v případě rovnosti hlasů. 

6. Předseda na základě oznámených výsledků voleb jmenuje členy Představenstva. 

Mimořádné volby 

Článek 10: Mimořádné volby 

1. Pokud mandát člena Předsednictva skončí před řádným uplynutím, mohou 

proběhnout mimořádné doplňovací volby na obsazení volného místa v 

Předsednictvu. 

2. Mimořádné volby vyhlásí Předseda. 

3. Postup u mimořádných voleb je shodný s postupem u řádných voleb, nejsou zde 

však pevně stanoveny termíny a neustavuje se Volební komise. 

4. Volební komisi nahradí Výkonná rada. 

5. Termíny a proces průběhu mimořádných voleb řídí Výkonná rada. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 11: Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky Volebního řádu podléhají schválení Výkonnou radou.  

2. Volební řád schválila Výkonná rada dne: 9. ledna 2021 

3. První volby budou vyhlášeny bez zbytečného odkladu po schválení volebního řádu. 

  



 
 
 
 

  6  

 

 

Příloha 

Harmonogram řádných voleb 

Termín*  

T - 30 Vyhlášení voleb 

T - 30 Zahájení příjmu přihlášek kandidátů 

T - 30 Zahájení příjmu přihlášek do Volební komise 

T - 27 Ukončení příjmu přihlášek do Volební komise 

T - 25 Jmenování Volební komise 

T - 23 Ukončení příjmu přihlášek kandidátů 

T - 21 Volební komise přebírá seznam kandidátů 

T - 20 Volební komise uveřejní volební lístek 

T - 20 Zahájení kampaně kandidátů do předsednictva 

T - 8 Ukončení kampaně kandidátů do předsednictva 

T - 7 Volby 

T - 5 Zveřejnění výsledků voleb 

T Jmenování nových členů Předsednictva 

*T představuje vypršení řádného mandátu Předsednictva. Číslo představuje počet dní. 


