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Volební řád sjezdu Orla 2011 
návrh 

Článek 1:  
1. Navrhovat kandidáty na volené funkce jsou oprávněni: 

 odstupující výkonné předsednictvo Orla 
 orelské župy 
 delegáti sjezdu 

2. Volby probíhají tajně, pokud není sjezdem rozhodnuto jinak. V případě, že na funkci kandiduje 
pouze jeden kandidát, probíhají volby aklamací.  

3. Před zahájením každé volby zkontroluje volební komise volební schránky a zapečetí je. 
Zkontroluje, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény všech kandidátů, zda 
jsou opatřeny razítkem a parafovány členem volební komise.  

4. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem 
každého z nich je uvedeno pořadové číslo.  

5. Pro úpravu hlasovacích lístků mohou delegáti využít zvláštní prostor tak, aby byla zaručena 
tajnost hlasování. Delegáti vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.  

6. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise. Další osoby 
mohou být přítomny jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů komise. Před sčítáním 
hlasů se smísí volební lístky ze všech uren.  

7. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která svoje 
stanovisko zaznamená v zápise o výsledku hlasování.  

8. O výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který všichni její členové podepíší. V zápise 
o hlasování uvede:  

a) počet vydaných hlasovacích lístků 
b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 
c) počet neodevzdaných hlasovacích lístků 
d) počet odevzdaných hlasů pro navržené kandidáty 
e) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta 
f) eventuální výhrady člena volební komise 
 
Článek 2 
Volební komise 
1. Při své činnosti se řídí tímto volebním řádem 
2. Volební komise zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Volební komise je 

usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů volební komise.  
3. K platnosti usnesení volební komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů volební 

komise.  
4. Volby řídí předseda volební komise. Předseda volební komise vyhlásí začátek a konec lhůty pro 

písemné návrhy kandidátů v minimálním časovém rozmezí 15 minut. 
 
Článek 3 
Volba starosty 
1. Volba se koná nejvýše ve dvou kolech.  
2. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole více než jedné polovině delegátů.  
3. Delegát volí starostu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů 

zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Zakroužkováním více než jednoho z 
kandidátů se hlasovací lístek stává neplatným.  

4. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoveno v bodu 4 tohoto článku volebního řádu.  

5. V prvém kole je starostou zvolen kandidát, která získal nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků.  

6. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků, 
koná se druhé kolo volby.  
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7. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Je-li 
více kandidátů na prvém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do 
druhého kola všichni tito kandidáti.  

8. Ve druhém kole je starostou zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků.  

9. Nebyl-li starosta zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle tohoto volebního řádu.  
Článek 4 
Volba místostarostů 
1. Volby místostarostů mohou být rozděleny podle odpovědnosti nebo podle regionů: každý 

kandidát potom kandiduje na konkrétně určenou pozici (např. místostarosta pro Čechy), delegát 
hlasují o všech funkcích bez rozlišení toho, odkud delegáti pocházejí 

2. V případě, že bude probíhat volba dle regionů, sjezd volí 4 místostarosty, z toho: 2 místostarosty  
za jižní Moravu (Sedlákova, Velehradská, Sušilova, Šilingrova, Kosmákova, Kubišova, 
Metodějova, Krekova, Urbanova a Klapilova), 1 místostarosta za severní Moravu (Bauerova, 
Šrámkova, Stojanova, Křížkovského, Kadlčákova), 1 místostarosta za Čechy (Orlická, 
Brynychova, Sv. Zdislavy, Pospíšilova, Svatováclavská, Jirsíkova, Kozinova, Trochtova) 

3. Volba se koná nejvýše ve třech kolech.  
4. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole více než jedné polovině delegátů.  
5. Delegát volí místostarosty tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas nejvýš s takovým počtem 

kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místostarostů, zakroužkováním pořadového čísla 
před jeho jménem.   

6. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoveno v bodu 4 tohoto článku volebního řádu. Dodatečně 
dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku. 
Takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.  

7. V prvém kole je místostarosty zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů než je počet 
volených místostarostů, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li 
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.  

8. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů z vydaných lístků tolik kandidátů, aby byl obsazen 
stanovený počet místostarostů, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.  

9. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali 
největší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. 
Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.  

10. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet 
obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost 
hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.  

11. Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místostarostů, koná se na 
neobsazená místa třetí kolo volby podle tohoto volebního řádu.  

12. Nebyla-li ani po třetím kole volby obsazena stanovená místa místostarostů, koná se na 
neobsazená místa nová volba podle tohoto volební řádu.  

 
Článek 5 
Volba předsedy ÚRK 
1. Volba se koná nejvýše ve dvou kolech.  
2. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole více než jedné polovině delegátů.  
3. Delegát volí předsedu ÚRK tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů 

zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Zakroužkováním více než jednoho z 
kandidátů se hlasovací lístek stává neplatným.  

4. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoveno v bodu 4 tohoto článku volebního řádu.  

5. V prvém kole je předsedou zvolen kandidát, která získal nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků.  
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6. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků, 
koná se druhé kolo volby.  

7. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Je-li 
více kandidátů na prvém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do 
druhého kola všichni tito kandidáti.  

8. Ve druhém kole je předsedou ÚRK zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z 
počtu vydaných hlasovacích lístků.  

9. Nebyl-li předseda ÚRK zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle tohoto volebního 
řádu.  

 
Článek 6 
Volba členů ÚRK 
1. Volba se koná nejvýše ve třech kolech.  
2. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole více než jedné polovině delegátů.  
3. Delegát volí členy ÚRK tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas nejvýš s takovým počtem 

kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst členů ÚRK, zakroužkováním pořadového čísla 
před jeho jménem.   

4. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoveno v bodu 4 tohoto článku volebního řádu. Dodatečně 
dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku. 
Takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.  

5. V prvém kole jsou členy ÚRK zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů než je počet 
volených členů ÚRK, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li 
rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.  

6. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů je zvolen místopředsedou ÚRK.   
7. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů z vydaných lístků tolik kandidátů, aby byl obsazen 

stanovený počet členů ÚRK, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.  
8. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali 

největší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. 
Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.  

9. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů z počtu 
vydaných hlasovacích lístků. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet 
obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost 
hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.  

10. Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa členů ÚRK, koná se na 
neobsazená místa třetí kolo volby podle tohoto volebního řádu.  

11. Nebyla-li ani po třetím kole volby obsazena stanovená místa členů ÚRK, koná se na 
neobsazená místa nová volba podle tohoto volební řádu.  

 


