Volební řád KDU-ČSL
(dle § 28 Stanov KDU-ČSL)
Stanovení klíče pro delegáty okresních a krajských konferencí,
sjezdu a pro členy celostátní konference
(1) Klíč se stanovuje s ohledem na počet členů, volební výsledky a počet zapsaných voličů ve volebních
seznamech. Orgán, který stanovuje klíč, určí výchozí počet delegátů, kteří budou na základě klíče voleni.
Pro okresní konferenci může okresní výbor rozhodnout, že klíč se stanovuje pouze podle počtu členů
místní organizace. V tom případě se postup podle odstavců (2) až (8) nepoužije.

(2) Celostátní konference stanoví výchozí počet delegátů sjezdu a členů celostátní konference. Celostátní
konference stanoví rozhodné datum a případné podmínky pro určení stavu členské základny
v jednotlivých krajských a okresních organizacích, ze kterého bude prováděn výpočet delegátů sjezdu,
krajských konferenci a členů celostátní konference. Určení počtu delegátů sjezdu pro jednotlivé krajské
organizace a jejich rozdělení mezi okresní organizace provede Ústřední kancelář KDU-ČSL. Určení počtu
členů celostátní konference pro jednotlivé krajské organizace provede Ústřední kancelář KDU-ČSL.
Krajský výbor stanoví výchozí počet delegátů pro krajskou konferenci.

(3) Postup výpočtu počtu delegátů sjezdu. Počet delegátů pro jednotlivé krajské organizace se stanoví dle
principu popsaného v odstavci (5). V rámci kraje obdrží každý okres nejméně jeden mandát. Pokud je
krajské mandátové číslo nižší, než počet okresů v daném kraji, zvýší se mandátové číslo právě na počet
okresů v daném kraji. Další mandáty jsou rozděleny podle největšího zbytku vzniklého postupným
odečítáním přiřazených mandátů od okresního mandátového čísla (v tomto případě se okresní
mandátové číslo nezaokrouhluje) až do naplnění krajského mandátového čísla.

(4) Vyšší složka je složka, která klíč určuje a na jejímž území působí příslušný orgán KDU-ČSL. Nižší složka je
složka, pro kterou se klíč určuje a na jejímž území působí příslušný orgán KDU-ČSL.
Označení složek je znázorněno v tabulce:
Vyšší složka

Nižší složka
Klíč určuje

Území

Orgán KDU-ČSL

Území

Orgán KDU-ČSL

ČR
ČR

Sjezd
Celostátní konference

Okres
Kraj

Okresní konference
Krajská konference

Celostátní konference
Celostátní konference

Kraj

Krajská konference

Okres

Okresní konference

Krajský výbor

(5) Váha jednotlivých kritérií pro stanovení klíče se určuje procentuálním poměrem. Váha pro stanovení klíče
podle počtu členů je 40 %, podle volebních výsledků také 40 % a podle počtu zapsaných voličů ve
volebních seznamech 20 %.

(6) Počet voličů se určuje z posledních voleb, a to pro stanovení počtu delegátů (členů)
a) sjezdu a celostátní konference podle voleb do Poslanecké sněmovny PČR,
b) krajské konference podle voleb do krajských zastupitelstev,

(7) Mandátové číslo je číslo, které vyjadřuje počet mandátů pro nižší složku a určí se podle vzorce:
Varianta č. 1
MČ = 0,4*VPD*PČNS/PČVS+0,4*VPD*PVNS/PVVS+0,2*VPD*PZVNS/PZVVS,
Varianta č. 2
Výpočet MČ se uplatňuje nejprve na úroveň krajů a následně na úroveň okresů :
MČ = 0,4*VPD*PČNS/PČVS+0,2*VPD*PZVNS/PZVVS+0,4*VPD*(0,8PMKDUČSLNS+0,2PMSPOLUNS)/(0,8PMKDU-ČSLVS+0,2PMSPOLUVS)
Varianta č. 3
MČ = 0,4*VPD*PČNS/PČVS+0,4*VPD*PVNS Koalice SPOLU/PVVS Koalice SPOLU+0,2*VPD*PZVNS/PZVVS,
kde:
VPD

je výchozí počet delegátů

MČ

je mandátové číslo

PČNS

je počet členů KDU-ČSL nižší složky

PČVS

je počet členů KDU-ČSL vyšší složky

PVNS

je počet voličů KDU-ČSL nižší složky

PVVS

počet voličů KDU-ČSL vyšší složky

PZVNS

počet zapsaných voličů nižší složky

PZVVS

počet zapsaných voličů vyšší složky

PMKDU-ČSLNS

počet mandátů KDU-ČSL nižší složky

PMKDU-ČSLVS

počet mandátů KDU-ČSL vyšší složky

PMSPOLUNS

počet mandátů koalice SPOLU nižší složky

PMSPOLUVS

počet mandátů koalice SPOLU vyšší složky

Mandátové číslo se zaokrouhlí na celé číslo.
(8) Skutečný počet delegátů volených podle klíče je součet mandátových čísel pro všechny nižší složky po
zaokrouhlení mandátového čísla.
(9) Výpočet počtu delegátů na sjezd a členů celostátní konference, podle postupu dle odstavců (2) až (6),
zajišťuje Ústřední kancelář KDU-ČSL. Výpočet mandátů pro krajské a okresní konference zajišťuje
Ústřední kancelář po dohodě s příslušným krajským tajemníkem.

Ruší se Volební řád schválený celostátní konferencí dne 14. 12. 2018
Tento Volební řád KDU-ČSL byl schválen usnesením Celostátní konference KDU-ČSL dne 7. 1. 2022

