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Volební řád
Znění platné ke dni 2.12. 2021

Volební řád ČAD
Úplné znění platné ke dni 2. prosince 2021.

I.

VOLEBNÍ KOMISE
1. Volební komise organizuje volby předsednictva ČAD v souladu s tímto volebním řádem, dohlíží
na jejich průběh a férovost, vyhodnocuje výsledky a pořizuje zápis.
2. Volební komise je tříčlenná a její složení je schváleno veřejným hlasováním na valném
shromáždění prostou většinou přítomných před začátkem voleb do předsednictva.
3. Do volební komise je možné podat přihlášku před valným shromážděním i na jeho začátku.
4. Členství ve volební komisi je současně neslučitelné s kandidováním do předsednictva ČAD.
5. Volební komise volí ze svého středu předsedkyni / předsedu řídící činnost volební komise.
Předseda / předsedkyně volební komise vyhlašuje výsledky voleb, podepisuje spolu
s ostatními členkami a členy volební komise zápis z voleb.
6. Volební komise přijímá a vyhodnocuje stížnosti k průběhu voleb na valném shromáždění.
7. Funkční období volební komise končí adresováním případných stížností na regulérnost voleb,
nejpozději do 14 dnů od konce valného shromáždění.

II.

VOLBY FYZICKÉ
1. Fyzických voleb se účastní členky a členové ČAD přítomni na valném shromáždění.
2. Organizaci fyzických voleb a sčítání hlasů řídí volební komise.
3. V případě tajného hlasování se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Členky a členové
ČAD vyplněné hlasovací lístky vhazují do volební urny, která smí být otevřena až po ukončení
hlasování. Sčítání hlasů provádí volební komise.

III.

VOLBY ONLINE

1. Hlasování na valném shromáždění může probíhat i online formou.
2. Technické zabezpečení online voleb musí adekvátním způsobem zabezpečit tajnost hlasování,
zamezit opakovanému hlasování a hlasování nečlenek / nečlenů ČAD. Kontrolu technického
zabezpečení online voleb provádí volební komise.
3. Hlasování probíhá v časovém rozsahu specifikovaném předsedající / předsedajícím.
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4. Informace o způsobu hlasování a s ním související pokyny včetně volebního řádu musí být
zaslány všem členkám a členům s hlasovacím právem minimálně 7 dní před konáním valného
shromáždění.
5. V případě pochybností o identitě kandidátů a kandidátek do volební komise a předsednictva
má předsedající právo ověřit jejich totožnost.

IV.

VOLBA PŘEDSEDNICTVA ČAD

1. Kandidovat do předsednictva ČAD může každá členka / každý člen ČAD.
2. Kandidatura může být podaná předem i během valného shromáždění do termínu stanoveného
volební komisí.
3. Před začátkem volby volební komise zveřejní abecedně řazený seznam všech kandidátek a
kandidátů čítající minimálně 3 osoby, v případě diskvalifikování někoho komise udává
zdůvodnění.
4. Každá platná kandidátka / každý platný kandidát bude mít prostor představit sebe a motivace
svojí kandidatury během valného shromáždění stručně, v rozsahu dle uvážení volební komise
za zachování rovných podmínek všech kandidátek a kandidátů.
5. Hlasování probíhá pomocí volebního lístku, na kterém jsou uvedeny všechny platné kandidátky
a všichni platní kandidáti.
6. Volba předsednictva probíhá tajně, pokud valné shromáždění nerozhodne jinak.
7. Členkou / členem předsednictva ČAD jsou zvoleni všechny kandidátky a všichni kandidáti
s počtem kladných hlasů odpovídající alespoň polovině všech platných hlasovacích lístků.
8. V případě, že výsledek voleb nesplňuje podmínku minimálního počtu 3 členek / členů
předsednictva, jsou volby předsednictva neplatné a opakují se včetně otevření možnosti podat
novou přihlášku.

V.

VOLBA / PŘEDSEDKYNĚ / PŘEDSEDY
A MÍSTOPŘEDSEDKYŇ / MÍSTOPŘEDSEDŮ ČAD
1. Bezprostředně po svém zvolení si předsednictvo volí mezi sebou předsedkyni / předsedu a
následně 2 místopředsedkyně / místopředsedy.
2. Při volbě předsedkyně / předsedy a místopředsedkyň / místopředsedů je předsednictvo
usnášeníschopné pouze za přítomnosti nejméně tří členek a členů.
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První kolo volby
3. Obsazení pozic předsedkyně / předsedy a místopředsedkyň / místopředsedů se rozhoduje
jednohlasnou dohodou všech členek a členů předsednictva. O výsledku dohody informuje
předsednictvo volební komisi.

Druhé kolo volby
4. Pokud není možné dosáhnout shody v rámci konsensu jsou funkce předsedkyně / předsedy a
místopředsedkyň / místopředsedů obsazeny v rámci tajného hlasování valným shromážděním.

Volba předsedkyně / předsedy
5. Každá členka a každý člen ČAD mohou dát hlas pouze jedné kandidátce / kandidátovi. Vítězem
voleb je kandidující členka / člen předsednictva, s nadpoloviční většinou hlasů.
6. V případě, že nikdo z kandidujících nebyl zvolen, se přistupuje přímo ke třetímu kolu volby.

Volba místopředsedkyň / místopředsedů
7. Po zvolení předsedkyně předsedy ze zbylých členek a členů předsednictva volí valné
shromáždění 2 místopředsedkyně / místopředsedy. Vítězí kandidátky / kandidáti s největším a
druhým největším počtem hlasů.
8. V případě shody hlasů má rozhodující hlas předsedkyně / předseda.

Třetí kolo volby
Volba předsedkyně / předsedy
9. V případě rovnosti hlasů mezi 2 nejúspěšnějšími kandidátkami / kandidáty z druhého kola
rozhodne další hlasování. Vítězem je osoba s větším počtem hlasů. V případě shodného počtu
hlasů se třetí kolo opakuje.

Volba místopředsedů / místopředsedkyň
10. Po zvolení předsedkyně / předsedy ze zbylých členek a členů předsednictva volí valné
shromáždění 2 místopředsedkyně / místopředsedy. Vítězí kandidátky / kandidáti s největším a
druhým největším počtem hlasů.
11. V případě shody hlasů má rozhodující hlas předsedkyně / předseda.
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VI.

HLASOVÁNÍ O DOPLNĚNÍ PŘEDSEDNICTVA
V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ

1. V případě uvolnění pozice předsedkyně / předsedy či místopředsedkyň / místopředsedů volí
mezi sebou předsednictvo nástupce.
2. V průběhu volebního období mohou být na valném shromáždění dovoleni další členky a
členové.
3. V případě poklesu počtu členek / členů předsednictva na méně než 3 musí být do 120 dnů od
vzniku této situace svoláno valné shromáždění.

VII. HLASOVÁNÍ O ODVOLÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
1. Hlasování o odvolání předsednictva může nastat na základě písemného požadavku nejméně
jedné třetiny všech členek členů ČAD.
2. Hlasování o odvolání probíhá tajně na valném shromáždění za dohledu volební komise a je
úspěšné, pokud se pro odvolání vyjádří nadpoloviční většina hlasujících.
3. Po úspěšném hlasování proběhnou následně i nové volby předsednictva.

VIII. HLASOVÁNÍ O ODVOLÁNÍ PŘEDSEDKYNĚ /
PŘEDSEDY
1. Hlasování o odvolání předsedkyně / předsedy může nastat z rozhodnutí předsednictva nebo na
základě písemného požadavku nejméně jedné třetiny všech členek a členů ČAD.
2. Hlasování o odvolání probíhá tajně na valném shromáždění za dohledu volební komise a je
úspěšné, pokud se pro odvolání vyjádří nadpoloviční většina hlasujících.
3. V případě poklesu členek / členů předsednictva pod 3 proběhnou následně i nové volby
předsednictva.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento volební řád byl přijat usnesením valného shromáždění ČAD ze dne 2. prosince.2021 a
nabývá platnosti okamžitě po schválení.
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