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Volební řád Valné hromady LKS ČSOS 

 
článek I. 

 
1. Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů do orgánů LKS ČSOS ve smyslu 

Pravidel činnosti LKS ČSOS.  
2. Volby připravuje a zabezpečuje dvoučlenná volební komise zvolená Valnou hromadou LKS ČSOS 

(dále jen Valná hromada). 

 

článek II. 

Zásady volby 
1. Volba předsedy a členů Předsednictva LKS ČSOS (dále jen Předsednictvo) se provádí tajným 

hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navržen více než jeden kandidát. 
2. Tajné hlasování se provádí pomocí volebních lístků do připravených volebních uren. Bližší 

upřesnění provádí výkladem volební komise. 
3. Volební komise vychází z návrhů, které obdržela písemně od delegátů Valné hromady, a to ve 

lhůtě stanovené v úvodu jednání Valné hromady tak, aby s navrhovanými mohla být kandidatura 
řádně projednána. V případě předložení návrhu na nepřítomného kandidáta, je zapotřebí závazně 
sdělit, zda navrhovanou funkci v případě zvolení je ochoten a schopen vykonávat.  

4. Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen a tuto 
přijme, pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci. 

5. Nejprve je volen předseda a poté členové Předsednictva.   
 

článek III. 

Volba předsedy LKS ČSOS 
1. Předsedu volí všichni přítomní delegáti Valné hromady s hlasem rozhodujícím. Ke zvolení je 

zapotřebí vždy alespoň nadpoloviční většina platných hlasů přítomných delegátů Valné hromady 
s hlasem rozhodujícím. Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje zakroužkováním jména 
kandidáta, pro kterého delegát hlasuje. Delegát může hlasovat pouze pro jednoho kandidáta, jinak 
je hlasovací lístek neplatný. 

2. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží v 1. kole nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se na 
tuto funkci 2. kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb a to 
podle celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. V případě rovnosti hlasů na rozhodujících 
místech rozhoduje samostatné hlasování o delegátech se shodným počtem hlasů. 

3. V případě, že ve 2. kole voleb neobdrží ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, 
uskuteční se mezi těmito kandidáty 3. kolo voleb, ve kterém je zvolen ten, který obdrží prostou 
většinu hlasů všech přítomných delegátů. 

 

článek IV. 

Volba členů Předsednictva LKS ČSOS 
1. Všichni přítomní delegáti Valné hromady s hlasem rozhodujícím volí další členy Předsednictva 

tajnou volbou. 
2. Členem Předsednictva se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů 

přítomných delegátů Valné hromady s hlasem rozhodujícím. V případě, že volený počet členů 
Předsednictva není zvolen v prvním kole hlasování, pak do druhého kola postupují kandidáti 
nezvolení v prvním kole v počtu: zbývající počet volených míst + 1. Tento počet kandidátů se 
naplní dle počtu získaných hlasů v předcházejícím kole hlasování, a to v sestupném pořadí. 
Obdobně se postupuje v případě třetího, resp. každého dalšího kola voleb. Hlasování probíhá tak, 
že každý delegát s hlasem rozhodujícím, má počet hlasů, rovnající se zbývajícímu počtu volených 
míst. Tyto hlasy přiděluje tak, že každému kandidátovi v příslušném kole volby může přidělit 
nejvýše jeden hlas. 


