Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL
I. Obecná ustanovení
1.

Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny a
Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů se sestavují, včetně pořadí
kandidátů, na základě výsledků vnitrostranické volby - primární volby (§ 27, odst.
3 Stanov KDU-ČSL). Další postup při sestavování kandidátních listin upravují
Stanovy KDU-ČSL.

2.

Konání primárních voleb do Evropského parlamentu vyhlašuje nejméně 1 rok
před skončením funkčního období poslanců Evropského parlamentu Celostátní
konference KDU-ČSL, která také schválí pro příslušné primární volby platný
volební řád.

3.

Za přípravu, průběh a sumarizaci výsledků primárních voleb odpovídají
nominační komise pro volební kraj a okresní nominační komise u voleb do PS
PČR a do zastupitelstev krajů, nominační komise pro senátní volební obvod u
voleb do Senátu PČR. Nezbytný servis pro činnost nominačních komisí
poskytnou příslušné krajské kanceláře KDU-ČSL. V případě, že senátní volební
obvod se rozkládá na území více okresů, je nominační komise pro senátní
volební obvod složena ze členů zvolených příslušnými okresními výbory, a to
s přihlédnutím k poměru počtu zapsaných voličů ve volebním obvodu, nejméně
však jeden člen za každý okres. Za sestavení nominační komise pro senátní
volební obvod odpovídá okresní výbor KDU-ČSL v místě sídla senátního
volebního obvodu.

4.

Členy a náhradníky nominačních komisí pro volební kraj volí krajský výbor KDUČSL, členy a náhradníky okresní nominační komise a nominační komise pro
senátní volební obvod volí okresní výbor KDU-ČSL. Nominační komise má
nejméně 5 členů a 3 náhradníky. Kandidát v primárních volbách nesmí být
členem nominační komise. Nominační komise volí ze svých členů předsedu
nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

5.

Kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev krajů navrhují písemně příslušné nominační komisi (viz odst. 3
Nominačního řádu) členové a orgány KDU-ČSL ve volebním obvodu resp.
volebním kraji, Předsednictvo, Celostátní výbor a Celostátní konference KDUČSL.

6.

Kandidát primárních voleb do Senátu smí kandidovat pouze v jediném volebním
obvodu.

7.

U primárních voleb v kraji, konaných dle tohoto nominačního řádu, určuje formu
konání primární volby, volební číslo, způsob hlasování a postup při sumarizaci
výsledků příslušný krajský výbor KDU-ČSL. Volebním číslem je maximální počet
udílených preferencí na nominační listině kandidátů.

8.

Primární volby se mohou konat:
a) formou nepřímé volby na nominační konferenci za účasti členů – volitelů resp.
delegátů nominační konference (článek 16 a 17 nominačního řádu),
nebo
b) formou přímé volby s účastí všech členů (článek 18 a následující nominačního
řádu).
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9.

Primární volby se uskuteční nejpozději 2 měsíce před očekávaným termínem
podání kandidátních listin v případě konání voleb v řádném termínu.

10. Termín konání primárních voleb vyhlašuje a zveřejní krajský výbor KDU-ČSL,
alespoň 60 dní před termínem konání primárních voleb a okamžitě o tom
informuje Celostátní výbor. Termínem konání primárních voleb se rozumí datum
posledního dne primárních voleb. Neučiní-li tak krajský výbor, stanoví termín
konání primárních voleb Celostátní výbor alespoň 55 dní před termínem konání
primárních voleb.
11. V případě konání předčasných voleb stanoví bezodkladně termín konání
primárních voleb Celostátní konference KDU-ČSL. V případě konání
předčasných voleb do krajského zastupitelstva stanoví termín konání primárních
voleb příslušný krajský výbor KDU-ČSL.
12. Návrhy na kandidáty do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a
do zastupitelstev krajů mohou členové a orgány KDU-ČSL podat příslušné
nominační komisi nejpozději třicet dní před termínem primárních voleb. Součástí
návrhu musí být písemný souhlas navrhovaného s jeho kandidaturou, prohlášení
navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické
hnutí a doklad o zaplacení nominačního příspěvku (1 000,-Kč u kandidátů do
Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a 600,-Kč - pokud krajský výbor
nerozhodne jinak - u kandidátů do zastupitelstev krajů), který je povinen zaplatit
navrhovatel. Nominační příspěvek slouží k úhradě nákladů na primární volby.
13. Příslušná nominační komise sestaví nominační listinu kandidátů ze všech
doručených návrhů v abecedním pořadí podle příjmení kandidáta.
14. Pokud u voleb do Senátu PČR obdrží nominační komise návrh pouze jednoho
kandidáta, primární volby se nekonají.
15. Na nominační listině uvede nominační komise pro volební kraj, resp. nominační
komise pro senátní volební obvod volební číslo dle bodu 7 a v pořadí dle bodu
13 u každého kandidáta pořadové číslo kandidáta (arabskou číslicí před
příjmením kandidáta), příjmení, jméno, titul, obec trvalého bydliště, věk, povolání
a údaj o členství kandidáta v politické straně či politickém hnutí. Nominační
komise opatří každou nominační listinu otiskem razítka určeného příslušným
krajským výborem KDU-ČSL.
15a Celostátní konference je na základě písemné žádosti okresní organizace ze
senátního obvodu, ve kterém se konají primární volby, oprávněna stanovit pro
primární volby ohledně výběru kandidáta pro tyto senátní volby jiný způsob
výběru členů – volitelů, respektive delegátů nominační konference u nepřímé
volby, nebo stanovit jinak právo účastnit se přímé volby, než stanoví tento
nominační řád.

II. Nepřímá volba
16. Nominační konferenci svolává příslušný krajský výbor KDU-ČSL, který zároveň
určuje klíč a způsob výběru členů – volitelů, resp. delegátů nominační
konference. Počet delegátů nominační konference v kraji se určí takto: nejméně
3 delegátů za každou okresní organizaci a současně nejméně 1 delegát na
každých započatých 150 členů okresní organizace. Nejmenší počet delegátů
nominační konference v kraji je 30.
Počet delegátů nominační konference pro senátní obvod se určí takto: nejméně
1 delegát na každých započatých 150 členů strany v senátním obvodu.
Rozkládá-li se senátní volební obvod na území více okresů, musí být každý
okres zastoupen alespoň dvěma delegáty.
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17. Příslušný krajský výbor KDU-ČSL určí osoby pověřené řízením nominační
konference. Příslušná nominační komise musí řídit alespoň primární volbu.

III. Přímá volba
18. Právo účastnit se přímé volby mají všichni registrovaní členové KDU-ČSL
v příslušném kraji či senátním volebním obvodě.
19. Může probíhat ve volebních místnostech, přenosnými volebními schránkami,
korespondenčně, nebo kombinací těchto způsobů.
20. Příslušný krajský výbor KDU-ČSL po dohodě s okresními výbory KDU-ČSL :
a) stanoví seznam volebních místností a dobu jejich otevření, přičemž přihlédne
k počtu členů, počtu místních organizací a síti místních organizací,
b) určí adresu, kam se doručují odpovědní obálky s upravenými nominačními
listinami a datum do kterého musí být doručeny nominační komisi (může jím
být nejpozději termín konání primárních voleb dle bodu 8 tohoto nominačního
řádu).
21. Krajská kancelář KDU-ČSL odpovídá za řádnou distribuci členům KDU-ČSL
nejpozději čtrnáct dnů před termínem primárních voleb:
- nominačních listin opatřených otiskem razítka určeného příslušným krajským
výborem KDU-ČSL,
- seznamů volebních místností, včetně doby jejich otevření,
- pokynů jak správně postupovat při primárních volbách,
- odpovědních obálek s otiskem razítka určeného příslušným krajským
výborem KDU-ČSL,
- adres, na které mohou členové upravené nominační listiny zaslat, zvolí-li
volbu korespondenční formou a data do kterého musí být upravená nominační listina doručena nominační komisi.
22. Primární volby řídí ve volební místnosti volební jednatel jmenovaný příslušným
krajským resp. okresním výborem KDU-ČSL.
23. Primárních voleb se mohou účastnit členové KDU-ČSL uvedení na seznamu
sestaveném dle bodu 18. Členové v tomto seznamu neuvedení, se mohou
účastnit primárních voleb po prokázání členství v KDU-ČSL. Volební jednatel ve
volební místnosti tyto členy do seznamu doplní. Ve volební místnosti se členové
prokáží platným průkazem totožnosti.
24. Člen volí vhozením upravené nominační listiny v zalepené odpovědní obálce do
zapečetěné volební schránky nebo doručením upravené nominační listiny
v zalepené odpovědní obálce na adresu uvedenou v bodě 20.
25. Při ztrátě, neobdržení nebo poškození zaslané nominační listiny nebo odpovědní
obálky vydá členu podle bodu 18 proti jeho podpisu novou nominační listinu
nebo novou odpovědní obálku buď nominační komise nebo ve volební místnosti
volební jednatel dle bodu 22, a to buď po předložení písemného čestného
prohlášení o ztrátě nebo neobdržení zaslané nominační listiny nebo odpovědní
obálky nebo na základě vrácení poškozené nominační listiny nebo poškozené
odpovědní obálky. Jmenovitý seznam členů, kterým byla dle tohoto bodu vydána
nová nominační listina nebo odpovědní obálka je součástí dokladu o výsledcích
primárních voleb ve volebním obvodu resp. volebním kraji.
26. Pokud člen volí korespondenční formou, doručí upravenou nominační listinu
v zalepené odpovědní obálce na adresu uvedenou dle bodu 20 tak, aby na ni
byla doručena do termínu primárních voleb, stanoveného dle bodu 10.
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K nominačním listinám došlým po termínu primárních voleb stanoveného dle
bodu 10 se nepřihlíží.
27. Nominační listiny doručené nominační komisi korespondenční formou
v zalepených rozeslaných odpovědních obálkách, nominační komise ponechá
zalepené v těchto obálkách do doby sumarizace výsledků primárních voleb.
Každá takto doručená nominační listina musí být ve vlastní zalepené rozeslané
odpovědní obálce.

IV. Úpravy nominační listiny, sčítání hlasů
28. Neplatná je nominační listina, která:
a) není opatřena otiskem razítka určeného příslušným krajským výborem,
b) neobsahuje údaj o udělení preference aspoň jednomu z kandidátů,
c) obsahuje údaj o udělení preference více kandidátů než činí stanovené volební
číslo,
d) je doručena v jiné než rozeslané odpovědní obálce nebo nezalepené
odpovědní obálce.
Ve sporných případech rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou svých hlasů
příslušná nominační komise provádějící sumarizaci výsledků.
29. Sumarizaci výsledků primárních voleb provádějí nominační komise, a to vždy až
po termínu konání primárních voleb (bod 10 nominačního řádu). Způsob
předávání podkladů k dokladu o výsledcích primárních voleb určí nominační
komise pro volební kraj, resp. nominační komise pro senátní volební obvod.

V. Závěrečná ustanovení
30. Výsledek primárních voleb zveřejní příslušný krajský výbor KDU-ČSL do 5
pracovních dnů. Doklad o výsledku primárních voleb archivuje příslušná krajská
kancelář KDU-ČSL.
31. Primární volba je platná proběhne-li podle platného nominačního řádu.
32. Tento Nominační řád KDU-ČSL vstupuje v platnost dnem schválení Celostátní
konferencí KDU-ČSL 17. června 2011.
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