Volební řád Sjezdu KDU-ČSL
(dále jen sjezd)
Čl. 1
Základní a společná ustanovení
1. Navrhovat kandidáty na předsedu, 1. místopředsedu, čtyři místopředsedy,
členy Celostátního výboru, předsedy, členy a náhradníky Celostátní revizní
komise a Celostátního rozhodčího sboru jsou oprávněni: odstupující
Celostátní konference KDU-ČSL, krajské výbory KDU-ČSL a delegáti sjezdu
(viz Stanovy KDU-ČSL § 15, odst. 6).
2. Volba předsedy a místopředsedů všech volených orgánů na sjezdu probíhá
vždy tajným hlasováním (viz Stanovy KDU-ČSL § 12, odst. 2). Další členové
volených orgánů se volí zpravidla tajným hlasováním.
3. Před zahájením každé volby zkontroluje volební komise volební schránky
a zapečetí je. Zkontroluje, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými
jmény kandidátů, zda jsou opatřeny razítkem a parafovány členem volební
komise.
4. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí
a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo.
5. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena
tajnost hlasování; delegáti vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
6. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise;
další osoby mohou být přítomny jen s jejím souhlasem. Před sčítáním hlasů se
smísí volební lístky ze všech uren.
7. Za přítomného je považován delegát, který si vyzvedne hlasovací lístek.
8. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební
komise, která to poznamená v zápise o výsledku hlasování.
9. O výsledku hlasování každého kola volby sepíše volební komise zápis, který
podepíší všichni členové volební komise; v zápise o hlasování se uvede:
a) počet vydaných hlasovacích lístků,
b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,
c) počet neodevzdaných hlasovacích lístků,
d) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty,
e) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta,
f) eventuální výhrady člena volební komise.
10. Výsledky hlasování každého kola volby oznámí sjezdu v souladu s
předchozím bodem předseda volební komise nebo jím pověřený zástupce
volební komise po dohodě s předsedajícím sjezdu.
Čl. 2
Volební komise
1. Volby konané sjezdem připravuje pro delegáty sjezdu volební komise sjezdu
(dále jen "volební komise") ve spolupráci s jeho organizačním štábem. Při své
činnosti se řídí tímto volebním řádem.
2. Volební komise zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu; volba
funkcionářů volební komise se koná většinovým způsobem.
3. Volební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jejích členů.
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4. K platnosti usnesení volební komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů.
5. Volby řídí předseda volební komise.
Čl. 3
Volba představitelů a dalších orgánů strany
1. Návrhy kandidátů na předsedu, 1. místopředsedu a další místopředsedy se
předkládají volební komisi písemně, v termínu vyhlášeném předsedou volební
komise.
2. Volba se koná nejvýše ve třech kolech. Postup pro třetí kolo voleb je totožný s
postupem pro druhé kolo voleb.
3. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole nadpoloviční
většině delegátů.
4. Delegát volí předsedu strany, 1. místopředsedu, předsedu CRK a předsedu
CRS tak, že na hlasovacím lístku vyjádří:
a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před
jeho jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne
(viz vzor);
b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před
jmény všech kandidátů (viz vzor).
5. Delegát volí místopředsedy strany tak, že na hlasovacím lístku vyjádří:
a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro
obsazení míst místopředsedů strany (viz Stanovy KDU-ČSL § 15, odst.
5, písm. a) zakroužkováním pořadových čísel před jejich jmény;
pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne (viz vzor);
b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před
jmény všech kandidátů (viz vzor).
6. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten,
který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodu 4 a 5 tohoto článku
volebního řádu. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen,
nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu
nezapočítává.
Volba předsedy strany
7. V prvém kole je předsedou strany zvolen kandidát, který získal nadpoloviční
většinu hlasů přítomných delegátů.
8. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů,
koná se druhé kolo volby.
9. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší
počet hlasů. Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali
stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.
10. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.
11. Nebyl-li předseda strany zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle
tohoto volebního řádu.
Volba 1. místopředsedy strany
12. V prvém kole je 1. místopředsedou strany zvolen kandidát, který získal
nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
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13. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů,
koná se druhé kolo volby.
14. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší
počet hlasů. Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali
stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.
15. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.
16. Nebyl-li 1. místopředseda strany zvolen ani ve druhém kole, koná se nová
volba podle tohoto volebního řádu.
Volba dalších místopředsedů strany
17. V prvém kole jsou místopředsedy strany zvoleni kandidáti, kteří získali
nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
18. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných
míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se
mezi nimi volba.
19. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů tolik kandidátů, aby
byl obsazen stanovený počet míst místopředsedů strany, koná se na
neobsazená místa druhé kolo volby.
20. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi
nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů v následujícím počtu:
a) Při nezvolení žádného kandidáta postupuje do druhého kola prvních šest
kandidátů s nejvyšším počtem hlasů
b) Při nezvolení tří kandidátů postupuje do druhého kola pět kandidátů
s nejvyšším počtem hlasů
c) Při nezvolení dvou kandidátů postupují do druhého kola tři kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů
d) Při nezvolení jednoho kandidáta postupují do druhého kola dva kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů
Při rovnosti hlasů více kandidátů na postupových místech postupují do
druhého kola všichni tito kandidáti.
21. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.
22. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných
míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se
mezi nimi volba.
23. Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů,
koná se na neobsazená místa třetí kolo volby podle tohoto volebního řádu.
24. Nebyla-li ani po třetím kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů,
koná se na neobsazená místa nová volba podle tohoto volebního řádu.
Volba předsedů Celostátní revizní komise a Celostátního rozhodčího sboru
25. V prvém kole je předsedou komise nebo předsedou sboru zvolen kandidát,
který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
26. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů,
koná se druhé kolo volby.
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27. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší
počet hlasů. Je-li více kandidátů na prvním místě, postupují všichni do
druhého kola. Je-li na prvním místě jeden a na druhém místě více kandidátů,
postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.
28. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.
29. Nebyl-li předseda komise nebo předseda sboru zvolen ani ve druhém kole,
následuje třetí kolo.
Čl. 4
Volba do Celostátního výboru
1. Návrhy kandidátů Celostátního výboru se předkládají volební komisi písemně,
v termínu vyhlášeném předsedou volební komise.
2. Volí se 15 členů celostátního výboru - § 15, odst. 5, písm. b, platných Stanov
KDU-ČSL
3. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole nadpoloviční
většině delegátů.
4. Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří:
a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl pro volbu
stanoven,
zakroužkováním pořadového čísla před jejich jmény; pořadová čísla
před jmény ostatních kandidátů přeškrtne (viz vzor);
b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před
jmény všech kandidátů (viz vzor).
5. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten,
který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v předchozím bodu tohoto
volebního řádu. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen,
nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu
nezapočítává.
6. Volba členů CV je dvoukolová.
7. V prvém kole jsou členy celostátního výboru zvoleni kandidáti, kteří získali
nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
8. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných
míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se
mezi nimi volba.
9. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů tolik kandidátů, aby
byl obsazen stanovený počet míst v celostátním výboru, koná se na
neobsazená místa druhé kolo volby.
10. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi
nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů v počtu rovnajícímu se
dvojnásobku neobsazených míst po prvním kole.
11. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.
12. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných
míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li
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rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se
mezi nimi volba.
13. Nebylo-li ani po druhém kole volby obsazeno všech 15 míst členů celostátního
výboru, bude o kandidátech s největším počtem hlasů v pořadí do obsazení
15 místa hlasováno aklamací.
Čl. 5
Schválení volby členů a náhradníků Celostátní konference krajskými
konferencemi
1. Sjezd schvaluje volbu členů a náhradníků Celostátní konference na krajských
konferencích veřejným hlasováním.
2. Hlasuje se o všech krajskými konferencemi zvolených členech a náhradnicích
Celostátní konference společně.
3. Počet členů Celostátní konference z jednotlivých krajů určila Celostátní
konference před konáním krajských konferencí, a to v závislosti na počtu
členů strany v kraji, volebních výsledcích a počtu zapsaných voličů ve
volebních seznamech (dle § 28 Stanov KDU-ČSL).
4. Seznam členů a náhradníků Celostátní konference zvolených na krajských
konferencích obdrží delegáti sjezdu nejpozději 60 minut před hlasováním.
5. Hlasování je platné, je-li přítomna alespoň polovina delegátů.
6. Volba členů a náhradníků Celostátní konference krajskými konferencemi je
schválena, získá-li hlasy nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
ČI. 6
Volba členů a náhradníků Celostátního rozhodčího sboru a Celostátní revizní
komise
Upozornění – ze Stanov KDU-ČSL vyplývá podle:
§ 32 Revizní komise
(2) Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmí vykonávat žádnou další
funkci ve straně na stejné a vyšší úrovni, ani nesmějí být zaměstnanci strany.
§ 33 Celostátní rozhodčí sbor
(1) Sjezd volí předsedu Celostátního rozhodčího sboru a další čtyři členy a stejný
počet náhradníků. Předseda musí mít ukončené právnické vzdělání.
1. Návrhy kandidátů revizní komise a rozhodčího sboru se předkládají volební
komisi písemně, v termínu vyhlášeném předsedou volební komise.
2. Volba členů CRS a CRK se koná ve dvou krocích:
a) první krok – volba pořadí prvních čtyř členů a čtyř náhradníků CRS a volba
osmi členů a náhradníků CRK je tajná a jednokolová.
b) druhý krok – na základě vzniklého pořadí z předchozí tajné volby budou
kandidáti na prvním až čtvrtém místě odsouhlaseni za členy CRS a kandidáti
na pátém až osmém místě za náhradníky CRS a kandidáti na prvním až
osmém místě budou odsouhlaseni za členy CRK a zbývající kandidáti za
náhradníky CRK. Hlasování bude provedeno aklamací.
3. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole nadpoloviční
většině delegátů.
4. Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří:
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a) souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl pro volbu stanoven,
zakroužkováním pořadového čísla před jejich jmény; pořadová čísla před
jmény ostatních kandidátů přeškrtne (viz vzor);
b) nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény
všech kandidátů (viz vzor).
5. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten,
který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v předchozím bodu tohoto
volebního řádu. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen,
nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu
nezapočítává.
6. V prvém kole je zvoleno pořadí 8 kandidátů CRS a minimálně osm kandidátů
CRK s největším počtem hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků.
7. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na 8. místě bude o 8. kandidátovi
rozhodnuto losem.

VZOR:
1) Josef Balabán
2) Václav Potůček

KDU-ČSL – Volební řád Sjezdu KDU-ČSL 2017

6

