
Volební řád SEM v České republice 

 

§1 Vymezení řádu 

1. Tento řád upravuje volby při shromážděních SEM v České republice (dále jen „SEM 

v ČR“) 

2. Tento řád schvaluje a může měnit Valná schůze SEM v ČR 

3. V případě nejasného výkladu tohoto řádu, o dalším postupu volby rozhoduje usnesení 

nadpoloviční většiny řádných členů shromáždění.  

 

§2 Zahájení voleb 

1. Před zahájením voleb je zvolena volební komise, která musí mít lichý počet členů.  

 

§3 Volební komise 

1. Volební komise řídí volby. Ze svého středu volí předsedu volební komise. 

2. V případě, je-li člen volební komise navržen jako kandidát do volby, je na jeho místo 

zvolen jiný řádný člen shromáždění.  

3. Komise dohlíží na regulérnost voleb, distribuuje volební lístky, sbírá volební lístky, 

sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky voleb.  

4. O svém jednání pořizuje zápis, jehož výtah je součástí zápisu z valné schůze, a který je 

pak společně s hlasovacími lístky uložen po dobu 3 let v sídle SEM v ČR. 

 

§4 Kandidáti a jejich navrhování 

1. Kandidovat ve volbách do správních, vedoucích, kontrolních a dalších orgánů SEM 

v ČR mohou pouze aktivní členové SEM v ČR.  

2. Navrhovat kandidáty může každý řádný člen shromáždění a to kdykoliv do doby 

uzavření kandidátky. O uzavření kandidátky se hlasuje při podání návrhu na uzavření 

kandidátky. 

3. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit a může přednést projev. 

 

§5 Volba 

1. Volby členů orgánů probíhají vždy tajně, kromě situace §6 odst. 2 tohoto řádu.  

2. Hlasování probíhá pomocí volebních lístků. Pokud není shromážděním usneseno jinak, 

probíhají volby jednotlivě dle funkcí či volených pozic. 

3. Volební lístek, na kterém je napsán kandidát, který není na volební kandidátce, nebo 

je-li na něm napsáno více kandidátů, než je maximálně volený počet, je neplatný.  

 

§6 Výsledky voleb 

1. Každý kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů je zvolen v prvním kole. 

V případě užšího počtu hlasů postupují do druhého kola dva s nejvyšším počtem hlasů. 

Není-li ani ve druhém kole zvolen kandidát nadpoloviční polovinou všech přítomných 

hlasů, následuje nová volba.  

2. V případě rovnosti hlasů ve druhém kole, rozhoduje volba aklamací. Zde stačí ke 

zvolení prostá většina přítomných řádných členů shromáždění. Je-li rovnost hlasů i 

v tomto případě, rozhoduje los. 

 

 

§7 Platnost řádu 

Tento řád byl schválen valnou schůzí SEM v ČR a má platnost od:   

 


