VOLEBNÍ ŘÁD
Předseda Euro v Česku
2021
Euro v Česku z.s.

Úvodní ustanovení
Článek 1: Úvodní ustanovení
1. Volební řád navazuje na článek 4 Stanov občanské iniciativy Euro v Česku a upravuje
postup při volbě Předsedy.
2. Mandát Předsedy trvá 3 roky a začíná jmenováním do funkce Předsedou.

Volby
Článek 2: Vyhlášení voleb Předsedy
1. Volby Předsedy vyhlašuje Místopředseda Euro v Česku.
2. Volby musí být vyhlášeny nejpozději 30 dnů před uplynutím řádného mandátu
Předsedy.
3. Místo a termín konání voleb jsou oznámeny spolu s vyhlášením voleb a musí být
naplánovány na 7. den před koncem mandátu Předsedy.
4. Volby mohou proběhnout prezenčním i distančním způsobem.
5. Volby jsou vyhlášeny prostřednictvím rozeslání oznámení volitelům na registrované
emaily a taktéž prostřednictvím komunikační platformy Členské základny.
Článek 3: Volební komise
1. Pro zajištění transparentnosti voleb je ustavena Volební komise.
2. Volební komisi tvoří Místopředseda Eura v Česku, 1 zvolený člen Výkonné rady, 1
zvolený člen Předsednictva a 1 vylosovaný zájemce z řad členů Eura v Česku, který
zároveň není členem Výkonné rady ani Předsednictva.
3. Zájemci z řad členů Eura v Česku mají možnost vyjádřit zájem o členství ve volební
komisi prostřednictvím registrovaného emailu Místopředsedovi 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 na Předsedu.
5. Pokud se přihlásí více než 1 zájemce z řad členů Eura Česku, proběhne losování.
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6. Pokud se nepřihlásí zájemce z řad členů Eura Česku, bude neobsazené místo
doplněno vylosovaným členem Výkonné rady.
7. Aby byla zajištěna transparentnost, proběhne losování prostřednictvím živě
přenášeného videa na komunikační platformě Členské základny. Losování provádí
Místopředseda a mohou se ho zúčastnit všichni členové Eura 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 Místopředseda Euro v Česku prostřednictvím
komunikační platformy Členské základny.
9. Na základě výsledků přihlášek a případného losování ustaví Místopředseda bez
odkladu Volební komisi. Její složení oznámí prostřednictvím komunikační platformy
Členské základny.
Článek 4: Kandidáti na Předsedu
1. Kandidát musí být nejméně 1 rok řádným členem Euro v Česku.
2. Kandidát oznámí svou kandidaturu prostřednictvím registrovaného emailu Volební
komisi.
3. Kandidát musí svou kandidaturu oznámit nejpozději do 5 dnů od ustavení Volební
komise.
Článek 5: Volitelé Předsedy
1. Oprávněnými voliteli jsou Předseda, členové Výkonné rady a členové Předsednictva.
2. Hlasování ve volbách není povinné.
Článek 6: Průběh voleb Předsedy
1. Volební komise 11. den od vyhlášení voleb zveřejní na komunikační platformě
Členské základny oficiální seznam kandidátů na Předsedu.
2. Volební komise v den zveřejnění seznamu kandidátů rozešle na registrované emaily
volitelům volební lístek.
3. Volební lístek obsahuje jména všech přihlášených kandidátů, políčka pro hlasování a
políčka pro uvedení jména a funkce volitele.
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4. Volitelé mohou na volebním lístku zaškrtnout jednoho kandidáta.
5. Od zveřejnění seznamu kandidátů na Předsedu 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. Během odevzdávání hlasů nesmí Volební komise provádět sčítání a informovat
volitele o průběžném vývoji hlasování.
8. Hlasování není anonymní, je jmenovité.
Článek 7: Prezenční forma hlasování
1. Prezenční forma hlasování probíhá na oznámeném místě v oznámeném termínu.
2. Volitel odevzdá Volební komisi vyplněný volební lístek.
Článek 8: Distanční forma hlasování
1. Volitel může v oznámený termín voleb využít pro hlasování distanční formu
prostřednictvím odeslání vyplněného volebního lístku registrovaným emailem.
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 lístky odevzdané prezenční a digitální formou. V
případě zaznamenání prezenční i distanční formy hlasování u jednoho volitele má
aplikační přednost prezenční forma a jeho distanční hlasování nebude započteno.
3. Výsledek voleb oznámí Volební komise bezprostředně po ukončení procesu sčítání
všech hlasů.
4. Mandát Předsedy získá kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu ze všech
odevzdaných hlasů.
5. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, vyhlásí Volební
komise bez odkladu druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, kteří
získali nejvíce hlasů.
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6. V případě rovnosti hlasů postoupí do druhého kola více kandidátů.
Článek 10: Druhé kolo voleb
1. Druhé kolo voleb proběhne 5 dnů od jeho vyhlášení Volební komisí.
2. Volební komise do 1 dne po vyhlášení druhého kola voleb rozešle volitelům
prostřednictvím registrovaného emailu volební lístek.
3. Volební lístek obsahuje jména všech kandidátů, kteří postoupili do druhého kola,
políčka pro hlasování a políčka pro uvedení jména a funkce volitele.
4. Hlasování ve druhém kole voleb proběhne stejnými způsoby, jako v kole prvním.
5. Mandát Předsedy získá kandidát, který obdrží nejvíc ze všech odevzdaných hlasů.
6. Místopředseda na základě oznámených výsledků voleb jmenuje nového Předsedu.

Předčasné volby
Článek 11: Předčasné volby
1. Pokud mandát Předsedy skončí před řádným uplynutím, vyhlásí Místopředseda
předčasné volby nejpozději do 30 dnů od předčasného skončení mandátu Předsedy.
2. Předčasné volby následně probíhají stejným způsobem, jako volby řádné.

Závěrečná ustanovení
Článek 12: 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.

5

Příloha
Harmonogram řádných voleb
Termín*
T - 30

Vyhlášení voleb

T - 30

Zahájení příjmu přihlášek do Volební komise

T - 27

Ukončení příjmu přihlášek do Volební komise

T - 25

Jmenování Volební komise

T - 25

Zahájení příjmu přihlášek kandidátů

T - 20

Ukončení příjmu přihlášek kandidátů

T - 19

Rozeslání volebních lístků

T - 19

Zahájení kampaně kandidátů do předsednictva

T-8

Ukončení kampaně kandidátů do předsednictva

T-7

Volby

T-7

Vyhlášení výsledků hlasování Volební komisí

T - 7**

Vyhlášení druhého kola voleb**

T - 6**

Rozeslání volebních lístků pro druhé kolo**

T - 2**

Druhé kolo voleb**

T - 2**

Vyhlášení výsledků hlasování Volební komisí**

T

Jmenování nového Předsedy

*T představuje vypršení řádného mandátu Předsedy. Číslo představuje počet dní.
** Proběhne, pouze pokud bude vyhlášeno druhé kolo voleb.
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