
Příloha č. 2 Statutu KPDM ZK
Volební řád

Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

1. Termín voleb
1.1. Volby probíjají vždy alespoň na prvním zasedání školního roku.

2. Pořadí voleb
2.1. Předseda KPDM ZK
2.2. 1. Místopředseda KPDM ZK
2.3. 2. Místopředseda KPDM ZK
2.4. Řadoví členové předsednictva
2.5. Tajemník KPDM ZK

3. Průběh voleb
3.1. Před volbou samotnou přečte předsedající volební řád.
3.2. Předseda vybere tříčlennou volební komisi, která je dána ke schválení

delegátům KPDM ZK.
3.2.1. Pro schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných delegátů.

3.3. Předseda vyzve o oznámení kandidatury zapisovateli schůze, není-li stanoveno
jinak.

3.4. Předseda přečte seznam kandidátů.
3.5. Každý z kandidátu má právo přednést svůj kandidátský projev.
3.6. Pořadí kandidátských projevů a uspořádání na kandidátní listině se řídí:

3.6.1. abecedním uspořádáním dle příjmení kandidátů
3.6.2. pořadím zapsání u zapisovatele

3.7. Volba probíhá tajně, a to napsáním jména kandidáta na volební lístek a
vhozením lístku do volebního boxu, není-li stanoveno jinak.

3.8. Volební komise odejde s hlasy do jiné místnosti, kde přepočítá hlasy.
3.8.1. Vítězným kandidátem se stává ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů.
3.8.2. Pokud nastane remíza, která by nebyla schopna vyřešit zvolení na

danou pozici, je vyhlášeno druhé kolo voleb. Kandidáti mají opět
právo přednést kandidátský projev, tentokrát i se změnami.

3.8.3. Pokud i v druhém kole nastane remíza, musí se plénum nadpoloviční
většinou dohodnout na způsobu náhodného losu kandidátů.

3.9. Výsledky voleb vyhlašuje volební komise.

4. Posloupnost kandidatur
4.1. Neúspěšný kandidát na pozici Předsedy KPDM ZK se automaticky stává

kandidátem na 1. místopředsedu KPDM ZK.
4.2. neúspěšný kandidát na 1. místopředsedu KPDM ZK se stává automaticky

kandidátem na 2. Místopředsedu KPDM ZK.
4.3. V případě aklamace se o kandidátech na řadové členy předsednictva bude

hlasovat jednotlivě.
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4.4. Vítězným kandidátem na pozici řadového člena Předsednictva KPDM ZK se
stávají ti, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů

4.5. Kandidáti se mohou své kandidatury vzdát.

5. Povinnost koordinátora
5.1. Použité volební lístky uschová po dobu celého funkčního období Vedení a

Organizační rady KPDM ZK.

Koordinátoři Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje

Mgr. Marie GAJZLEROVÁ
Ing. Anna FENYKOVÁ

Předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje

Tomáš HUDEČEK
schváleno 18. března 2021
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