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VOLEBNÍ ŘÁD 
 

pro volby krajského koordinátora AVZO TSČ ČR a pro volbu delegátů na sjezd AVZO 

 
zpracovaný v souladu s čl. VII. odst. 1) a XII odst. 1) platných stanov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schváleno: 
7. 12. 2019 Výkonným výborem AVZO TSČ ČR 



I. 
Volba krajského koordinátora v případě nominace jediné osoby 

 
V případě, že je do stanoveného termínu první volby po schválení této směrnice určeného 
výkonným výborem, případně do termínu určeného pobočnými spolky v daném kraji navržen 
jen jeden kandidát na funkci krajského koordinátora příslušného kraje, mohou volby 
koordinátora kraje probíhat bez osobní účasti volitelů – zástupců pobočných spolků (dále jen 
PS) prostřednictvím e-mailu tak, že krajským koordinátorem kraje se stane kandidát, který 
obdrží nejméně 1/3 hlasů od PS ve svém kraji.  
 
Volba delegátů na sjezd v případě menšího počtu navržených, než je stanoven počet dle 
stanoveného klíče VV AVZO 
 
V případě, že je do stanoveného termínu určeného výkonným výborem navrženo méně nebo 
rovno kandidátů na delegáta na sjezd AVZO za příslušný kraj, mohou volby delegátů kraje 
probíhat bez osobní účasti zástupců PS (volitelů), a to prostřednictvím e-mailu tak, že 
delegátem se stanou kandidáti, kteří obdrží nejméně 1/3 hlasů od PS ve svém kraji. 
 
 

II. 
Volba krajského koordinátora a delegátů na sjezd AVZO v kraji v případě vyššího počtu 

kandidátů, než je stanoveno 
 
1. Prezence 
Voleb krajského koordinátora a delegátů na sjezd v jednotlivých krajích se účastní pozvaní 
zástupci pobočných spolků jednotlivých krajů (dále jen spolků) jako volitelé a navržení 
kandidáti na krajského koordinátora a na delegáty na sjezd (dále jen kandidáti). Jsou pozváni 
zástupci pouze těch spolků, které mají v řádném termínu splněny povinnosti dle platných 
stanov AVZO. 
Jako volitelé se voleb automaticky zúčastňují předsedové spolků, kteří mohou být nahrazeni 
předem ohlášenými náhradníky jakožto rovnocennými voliteli. U voleb krajského 
koordinátora se zjišťují volitelé podle klíče stanoveného předsednictvem tak, aby volitele 
měla každá PS v kraji. U voleb delegátů na sjezdu se zúčastňují volitelé podle klíče 
stanoveného výkonným výborem tak, aby každá PS měla volitele v kraji. 
 
Při příchodu do volební místnosti se každý účastník zapíše do prezenční listiny volitelů, pokud 
se účastní jako volitel, nebo do prezenční listiny kandidátů, pokud se účastní jako kandidát, 
nebo do obou listin, pokud se účastní jako volitel i kandidát současně. Svým podpisem 
v prezenční listině kandidátů vyjadřuje kandidát souhlas se svou kandidaturou. 
 
2. Volební lístky 
Každý volitel obdrží při prezenci volební lístek se svým jménem a s počtem členů pobočného 
spolku, který zastupuje. Na volebním lístku budou uvedena jména všech přihlášených 
kandidátů. Pokud se některý z přihlášených kandidátů nedostaví k volbám nebo odstoupí, 
bude jeho jméno škrtnuté. 
 



3. Průběh voleb 
Volitel označí na svém volebním lístku kandidáta, kterého volí. Při volbách krajského 
koordinátora smí označit nejvýše 1 kandidáta. Při volbách delegátů smí označit nejvýše tolik 
kandidátů, kolik je stanovený celkový počet delegátů. Nemusí označit žádného kandidáta. 
Může označit sám sebe. Vyplněný volební lístek odevzdává volitel předsedajícímu ke 
zpracování. 
 
4. Vyhodnocení voleb 
Každému kandidátovi bude z každého volebního lístku, na kterém je označen, přiznáno tolik 
bodů, kolik členů má spolek, který daný volitel zastupuje. Tyto body ze všech lístků se sečtou 
a jejich součet je počítán jako volební výsledek tohoto kandidáta. Pokud PS nemá v centrální 
evidenci PS AVZO nahlášen počet svých členů, musí tak učinit nejpozději v okamžiku 
prezence k volbám tak, že počet členů uvede v prezenční listině. 
 
5. Vyhlášení výsledků 
Funkci krajského koordinátora nebo delegáta na sjezd získá kandidát s nejvyššími volebními 
výsledky na delegáta na sjezd do celkového stanoveného počtu delegátů.  V případě rovnosti 
hlasů bude volba přerušena a volitelům budou vystaveny zjednodušené hlasovací lístky 
s uvedenými počty členů zastupovaných spolků. Každý volitel odevzdá svůj lístek ve prospěch 
svého preferovaného kandidáta a dále se postupuje jako v bodu 4. Nebude-li možno takto 
rozhodnout, rozhodne se prostým hlasováním, nebo se můžou kandidáti a volitelé 
dobrovolně dohodnout. 
 
6. Volební protokol 
Konečný výsledek voleb bude zaznamenán do volebního protokolu. 
 
7. Kontrola volebních výsledků, protesty 
Volební lístky jsou po zpracování uschovány pro případnou kontrolu. Každý volitel má právo 
do 15 minut po vyhlášení výsledků podat protest proti chybnému vypočtení volebního 
výsledku u konkrétního kandidáta. Po uplynutí této doby nebo po vyřízení posledního 
protestu budou volební lístky uloženy u nově zvoleného Krajského koordinátora. 
 
8. Archivace dokumentů 
Dokumentace k volbám zůstává uložena u nově zvoleného krajského koordinátora. 
 
 
Výkonný výbor AVZO TSČ ČR schválil tento volební řád na svém zasedání dne 7.12.2019. 


