
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 do funkce předsedy, místopředsedů a tajemníka
3.1. Před volbou samotnou přečte předsedající volební řád.
3.2. Předseda vybere tříčlennou volební komisi z osob přítomných na zasedání,

která je dána ke schválení plénu KPDM ZK nadpoloviční většinou.
3.3. Volební komise si mezi sebou svolí předsedu této komise.
3.4. Předseda vyzve k oznámení kandidatury této komisi.
3.5. Předseda volební komise přečte seznam kandidátů.
3.6. Každý z kandidátu má právo přednést svůj kandidátský projev.
3.7. Pořadí kandidátských projevů a uspořádání na kandidátní listině se řídí:

3.7.1. abecedním uspořádáním dle příjmení kandidátů
3.7.2. pořadím zapsání u volební komise

3.8. Volba probíhá jedním z následujících způsobů:
3.8.1. Tajně prezenčním způsobem- napsáním jména kandidáta na volební

lístek a vhozením lístku do volebního boxu,
3.8.2. Aklamací prezenčním způsobem
3.8.3. Tajně elektronickým způsobem
3.8.4. Aklamací elektronickým způsobem

3.9. Způsob volby určí plénum KPDM ZK.
3.10. Volební komise v případě tajné volby přepočítá anonymizované hlasy, v

případě aklamační volby spočítá součet hlasů pro daného kandidáta.
3.10.1. Vítězným kandidátem se stává ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů.
3.10.2. 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.

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

3.11. Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise.
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4. Průběh voleb řadových členů Předsednictva KPDM ZK
4.1. Uchází-li se o funkci člena Předsednictva méně kandidátů, než kolik jich smí

maximálně funkci držet, hlasuje se o kandidátech jako celku.
4.2. Uchází-li se o funkci člena Předsednictva více kandidátů, než kolik jich smí

maximálně funkci držet, hlasuje se o kandidátech jednotlivě.
4.3. Vítězným kandidátem na pozici řadového člena Předsednictva KPDM ZK se

stávají ti, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů.
4.3.1. V případě remízy kandidátů na hranici pro zvolení se mezi těmito

kandidáty vyhlásí další kolo voleb.
4.4. Vytvoření volební komise a výběr způsobu voleb je stejný jako v bodě 3

5. Doplňovací volby pro všechny volené funkce
5.1. Uvolní-li se některá z volených funkcí, na kterou nemá podle Statutu

nárok držitel jiné funkce, nebo se nároku na funkci zříká, vyhlásí
Předsednictvo doplňovací volby do této funkce, které proběhnou na
nejbližším Velkém zasedání. Pro ty platí standardní postup určený
Volebním řádem pro danou funkci.

5.2. Vytvoření volební komise a výběr způsobu voleb je stejný jako v bodě 3

6. Povinnost koordinátora
6.1. 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 29. září 2022
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