
Volební řád 

pro volbu členů Výboru Českého klubu absolventů IVLP, z.s.
pro volební období od 28. 4. 2020 - 27. 4. 2023

Harmonogram voleb

15.února 2020

- Představení volebního řádu a zahájení podávání nominací. 

- Rozeslání pozvánky na volební členskou schůzi

- Návrh volební komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

1. března 2020

- Vyzvání nominantů k vyjádření souhlasu s kandidaturou na člena Výboru a vyplnění 
medailonku

10. března 2020

- Nejzažší termín pro odevzdání souhlasu s kandidaturou na člena Výboru a vyplnění 
medailonku

15. - 24. března 2020

- Zahájení schůze prostřednictvím emailu s odkazem na Google formulář

28. dubna 2020

- Nejzažší termín pro podání návrhu o zápis nových členů Výboru do Spolkového 
rejstříku.



Článek 1. Všeobecná ustanovení 

1. Volební řád Českého klubu absolventů IVLP, z.s. (dále také jen „Klubu“) předepisuje způsob 
volby členů Výboru Klubu (dále jen „Výboru“). 

2. Volby proběhnou na členské schůzi konané elektronickou formou prostřednictvím Google 
formuláře.

3. Za organizaci a přípravu volební členské schůze zodpovídá Výbor. 

4. Za kontrolu přijatých hlasů je odpovědná Volební komise.

5. Volba předsedy a nejvýše dvou místopředsedů proběhne na prvním zasedání nově zvoleného 
Výboru. 

Článek 2. Příprava na členskou schůzi

1. Výbor v dostatečném předstihu oznámí návrh dvou členů Volební komise, zapisovatele a dvou 
ověřovatelů zápisu.

2. Členové se mohou zejména v případě výhrad k návrhům vyjádřit prostřednictvím emailu na 
ivlp@seznam.cz.

Článek 3. Nominace 

1. V době od zahájení nominací do ukončení nominací může kterýkoliv člen Klubu navrhnout 
kteréhokoliv člena Klubu za člena Výboru pro nadcházející volební období. 

2. Nominaci může člen Klubu učinit zasláním jména a příjmení nominanta na e-mail 
ivlp@seznam.cz. 

3. Po vypršení termínu pro nominace osloví Volební komise nominované kandidáty, a to zasláním 
e-mailu na jejich e-mailové adresy, a vyžádá si od nich: 

a. souhlas s nominací na funkci člena Výboru,
b. vyplnění a zaslání krátkého formuláře (medailonku) s informacemi o sobě jako podklad 
pro hlasování v rámci Volební členské schůze. 

Vzor formuláře (souhlasu a medailonku) je přílohou č. 1 tohoto Volebního řádu. 

4. Nominovaní, kteří se svou nominací souhlasí, musí formulář (souhlas a medailonek) zaslat 
volební komisi do pěti kalendářních dnů před datem zahájení Volební členské schůze. Nominovaní,
kteří zašlou souhlas a formulář později, nemohou být zařazeni do Volby. 

5. Pokud nominovaný kandidát vyplní souhlas s nominací, ale nevyplní další informace o sobě ve 
formuláři, bude přesto jeho nominace uznána a bude zařazen na Hlasovací lístek pro Volební 
členskou schůzi. 

6. Volební komise zpracuje vyplněné formuláře (souhlasy s Nominací a medailonky) do seznamu 
nominovaných členů Klubu a jména nominovaných zapracuje do Google formuláře.

Článek 4. Volební členská schůze 

1. Volební členskou schůzi  zahájí Výbor první den konání tak, že Výbor zašle e-mailem odkaz na 
Google formulář na všechny členy Klubu. 

2. Hlasovací Google formulář obsahuje seznam nominovaných členů Klubu a vyplněné formuláře.



3. Každý člen Klubu může dát svůj hlas nejvýše pěti nominovaným na členy Výboru. Každému 
nominovanému může dát hlasující člen Klubu nejvýše jeden hlas. 

4. Platné hlasy jsou pouze ty, jejichž termín doručení je v době trvání Volební členské schůze. 

Článek 5. Vyhodnocení výsledků voleb 

1. Volební komise zpracuje výsledky voleb na základě přijatých hlasů.

2. Volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. 

3. Zvoleni budou ti kandidáti nominovaní na členy Výboru, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. 

4. V případě, že bude počet hlasů nerozhodný, vyhlásí Volební komise druhé kolo voleb. Druhého 
kola se zúčastní pouze kandidáti, kteří se umístí nerozhodně, tj. kandidáti nominovaní na členy 
Výboru, pokud dva nebo více kandidátů získalo stejný počet hlasů a tak se umístili na posledním 
voleném místě a zároveň na prvním nevoleném místě v pořadí (pozn. například 5. a 6. kandidát v 
pořadí dle počtu získaných hlasů získají stejný počet hlasů). 

Článek 5. Závěrečná ustanovení 

1. Informace o svolání, zahájení, výsledky hlasování, usnesení a zápis Volební členské schůze je 
zveřejněna na webu Klubu (http://www.aic.cz/ivlp/). 

2. Zápis z Volební členské schůze bude zveřejněn na webu Klubu (http://www.aic.cz/ivlp/). 

3. Předseda stávajícího Výboru do třiceti kalendářních dnů od zvolení nového Výboru svolá první 
zasedání nového Výboru a volbu předsedy a místopředsedy Výboru. 

4. Přílohy Volebního řádu jsou: 

Příloha č. 1  Souhlas kandidáta na člena Výboru a medailonek (představení kandidáta). 



Příloha č. 1  Souhlas kandidáta na člena Výboru a medailonek (představení kandidáta)

Souhlas s  nominací kandidáta na člena Výboru
pro účely Volební členské schůze Českého klubu absolventů IVLP, z.s. 

konané ve dnech 15. - 24. 3. 2020
Jméno a příjmení 
nominovaného kandidáta:
Tímto souhlasím se svou nominací a připojuji níže uvedené informace pro účely 
volební členské schůze. 
Pracovní zkušenosti:
(např. pozice, stručné CV 
v max. pěti větách):

Program IVLP:
(uveďte rok, téma/cíl, případně
za jakou organizaci jste byl/a 
vyslán/a):

Co by měl Český klub 
absolventů IVLP podle 
Vašeho názoru změnit? 
(jmenujte maximálně tři 
oblasti)

Jak chcete přispět Českému 
klubu absolventů IVLP ve 
své funkci, pokud budete 
zvolen/a? 
(jmenujte maximálně tři 
oblasti)
Fotografie:


