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VOLEBNÍ ŘÁD  
pro volby členů výboru IPMA Česká republika, z.s. (IPMA ČR) 

konanou v rámci Valné hromady  dne 24.5.2018 
(dále jen „Volební řád“) 

 

 
1. Způsob kandidatury 

a) Způsob kandidatury je plně popsán v dokumentu „Způsob kandidatury ve volbách do 
výboru IPMA ČR“, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto volebního řádu. Volební 
komise na základě řádných přihlášek zpracuje kandidátku.  

b) Kandidátka bude sestavena jako jmenovitý soupis kandidátů v abecedním pořadí. 
Kandidátka bude zveřejněna na webu IPMA ČR (www.ipma.cz) nejpozději dne 10.5.2019 
v 15 hodin. 

 

2. Seznam oprávněných voličů 

a) Volit může každý, kdo splní všechny podmínky pro řádné členství (viz Stanovy IPMA ČR, 
článek 4) ke dni 2.5.2019 do 12:00 hod a bude na následném posledním jednání výboru 
3.5.2019 přijat za řádného člena IPMA ČR. Sekretariát IPMA ČR k tomuto datu sestaví 
seznam oprávněných voličů. Každého oprávněného voliče bude sekretariát informovat o 
této skutečnosti e-mailem. V případě neobdržení tohoto e-mailu je nutno kontaktovat 
sekretariát IPMA ČR a zjistit důvody neuvedení v seznamu voličů. 

b) V období od  2.5.2019 od 12:00 hod  do dne voleb, tj. dne konání  Valné hromady SPŘ dne 
24.5.2019 do 24:00 hod, pozastaví sekretariát IPMA ČR registraci nově podaných 
přihlášek ke členství v IPMA ČR a výbor IPMA ČR projednávání přijímání a propouštění 
členů IPMA ČR. Přijímání nových členů tak bude umožněno až po termínu Valné hromady, 
tj. od 25.5.2019 dále. 

c) Volba v zastoupení je možná při dodání platné plné moci. Zmocněná osoba obdrží počet 
volebních lístků odpovídající počtu řádných plných mocí. 

  

3. Volby členů výboru 

a) Kandidáti se představí Valné hromadě a před samotnou volbou provedou ústní prezentaci 
svého programu, který budou prosazovat v případě zvolení do výboru. Čas vyměřený na 
prezentaci max. 5 minut odměří volební komise. Po prezentacích proběhne panelová 
diskuze se všemi kandidáty v délce max. 20 minut.  

b) V případě nepřítomnosti kandidáta na volební Valné hromadě (ze závažného důvodu a 
řádně omluvené u Volební komise) musí kandidát písemně e-mailem na adresu: 
volebni.komise@ipma.ČR oznámit volební komisi, kdo z přítomných voličů odprezentuje 
jeho kandidaturu, jinak bude jeho kandidatura neplatná. 

c) Volby jsou tajné. Oprávnění voliči na místě obdrží hlasovací lístky a budou Volební komisí 
seznámeni s platným způsobem jeho úpravy. Bude použit tento způsob hlasování:  
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o Volič označí křížkem 1 kandidáta. Pokud označí více kandidátů, hlasovací lístek je 
neplatný,  

o Hlasovací lístek volič vhodí do hlasovací urny. 

d) Volební komise zapíše počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků a v případě, že 
počet odevzdaných hlasů je menší nebo rovný vydaným lístkům, zkontroluje platnost 
odevzdaných hlasovacích lístků a spočítá výsledek hlasování. Pokud je počet odevzdaných 
lístků vyšší než počet vydaných lístků, volby se musí opakovat. 

e) Hlasovací lístek, který nebude zpracován dle tohoto řádu nebo nebude vhozen do volební 
urny, je neplatný. 

f) Výpočet volebního výsledku bude proveden prostým součtem výskytu jmen na platných 
hlasovacích lístcích a v závislosti na četnosti výskytu daných jmen bude určen výsledek 
voleb. 

g) V případě, že na prvním místě dojde k rovnému počtu hlasů, bude se volba pro 
kandidaturu „sporných“ kandidátů opakovat.  

h) Pokud i v tomto případě bude výsledek nerozhodný, spor bude vyřešen hodem mincí 
způsobem panna – orel. Hod provede předseda volební komise. 

 

4. Vyhlášení výsledků voleb 

Předseda volební komise po sečtení všech hlasů vyhlásí v plénu výsledky voleb. 

Po provedení volby provede volební komise zápis o průběhu volby. Členové volební komise jej 
potvrdí svými podpisy. 

 

5. Stížnosti na průběh voleb 

Všechny stížnosti na průběh voleb musí být zaslány členům volební komise na emailovou 
adresu volebni.komise@ipma.ČR, nejpozději do 24 hodin od provedení volby, tj. do 25.5.2019 
do 24:00 hod. Předání této stížnosti bude zpětně potvrzeno volební komisí. Na pozdější 
stížnosti nebude brán zřetel. 

 

Za Volební komisi IPMA ČR:  
Miroslava Buchbauerová - předsedkyně 
Tomáš Vostřel, Jitka Kreslíková - členové 
 
 
www.ipma.ČR 
e-mail:  volebni.komise@ipma.ČR 

 
 
 
Příloha č.1: Způsob kandidatury do výboru IPMA ČR 
Příloha č.2: Vzor kandidátky 
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