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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“) a Revizora 
členskou schůzí.  

2. Volba předsedy a místopředsedy proběhne na prvním zasedání nově 
zvoleného výboru Klubu. 

3. Volební řád je formulován v souladu se Stanovami a je určen pro elektronické 
hlasování ve smyslu článku IX odstavce 2 Stanov.  

4. Za organizaci a přípravu Předvolební členské schůze zodpovídá Výbor.  

5. Za organizaci a průběh Nominace a Volební členské schůze zodpovídá 
Volební komise.  

6. Hlasování o volbách je veřejné.  

7. Pro účely elektronické komunikace jsou použité e-mailové adresy členů, 
které členové uvedli na své přihlášce za člena Klubu, případně e-mailové 
adresy, které oznámili Tajemnici později jako nové kontaktní e-mailové 
adresy.  

 

Článek 2. Předvolební členská schůze 
 

1. Předvolební členskou schůzi svolává Výbor minimálně čtrnáct dní před jejím 
konáním tak, že Tajemnice Klubu zašle pozvánku e-mailem na všechny členy 
Klubu.  

2. Pozvánka na Předvolební členskou schůzi obsahuje: 

a. termín konání Předvolební členské schůze, 

b. návrh Volebního řádu,  

c. návrh počtu členů Výboru,  

d. návrh zapisovatele a minimálně dvou ověřovatelů zápisu pro 
Předvolební a současně i pro Volební členskou schůzi, 

e. návrh složení nejméně dvoučlenné Volební komise, 

f. návrh termínů, od kdy do kdy mohou členové Klubu nominovat 
ostatní členy Klubu na členy Výboru a Revizora (termíny Nominace). 

3. Předvolební členská schůze probíhá elektronicky v průběhu tří dnů 
v termínu dle pozvánky, a to hlasováním o návrzích uvedených v pozvánce 
formou odpovědí na Hlasovacím lístku, viz příloha č. 1 tohoto Volebního 
řádu, a jeho zasláním na e-mail Tajemnice Jitky Vildové: vildovaj@state.gov.  

4. Platné hlasy jsou pouze ty, jejichž termín doručení je v době trvání 
Předvolební členské schůze (pozn. tedy v průběhu tří dnů uvedených v 
pozvánce).    
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5. Pozvánka a zápis z Předvolební členské schůze jsou zveřejněny na webu 
Klubu (http://www.aic.cz/ivlp/). 

 
Článek 3. Nominace 

 
1. V době od zahájení Nominací do ukončení Nominací může kterýkoliv člen 

Klubu navrhnout kteréhokoliv člena Klubu za člena Výboru nebo Revizora 
pro nadcházející volební období.  

2. Nominaci může člen Klubu učinit zasláním vyplněného nominačního 
formuláře (viz příloha č. 2 tohoto Volebního řádu) na e-mail Tajemnice Klubu 
vildovaj@state.gov.  

3. Po vypršení termínu pro Nominace osloví Volební komise prostřednictvím 
Tajemnice Klubu 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 nebo Revizora, 

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. 3 tohoto 
Volebního řádu.  

4. Nominovaní, kteří se svou nominací souhlasí, musí formulář (souhlas 
a medailonek) zaslat Tajemnici Klubu do sedmi 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 dle přílohy č. 3 tohoto Volebního řádu, 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 formuláře Hlasovací lístek – Volební členská schůze (viz příloha 
č. 4 tohoto Volebního řádu).  

7. V případě pochyb o zařazení nominace do Volby rozhodne Volební komise.  

 
Článek 4. Volební členská schůze 

 
1. Volební členskou schůzi svolává Výbor minimálně čtrnáct dní před jejím 

konáním tak, že Tajemnice Klubu zašle pozvánku e-mailem na všechny členy 
Klubu. 

2. Pozvánka na Volební členskou schůzi obsahuje:  

http://www.aic.cz/ivlp/
mailto:vildovaj@state.gov
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a. seznam nominovaných členů Klubu a vyplněné formuláře 
(medailonky).  

b. Hlasovací lístek (vzor Hlasovacího lístku pro Volební členskou schůzi 
je uveden v příloze č. 4 tohoto Volebního řádu).  

3. Volba za člena Výboru. Každý člen Klubu může dát svůj hlas nejvýše tolika 
nominovaným na členy Výboru, kolik členů Výboru bylo schváleno 
Předvolební členskou schůzí. Každému nominovanému může dát hlasující 
člen Klubu nejvýše jeden hlas. 

4. Volba Revizora. Při volbě Revizora může hlasující dát jen jeden hlas.  

5. Své hlasy jednoznačně vyznačí hlasující v seznamu nominovaných kandidátů 
na Hlasovacím lístku pro Volební členskou schůzi (viz příloha č. 4 tohoto 
Volebního řádu). Hlasování provedené nejednoznačně, nebo jinak, než je 
předepsáno, nebude započítáno.  

6. Volební členská schůze probíhá elektronicky v průběhu tří dnů v termínu dle 
pozvánky, a to hlasováním o návrzích uvedených v pozvánce formou 
odpovědí na Hlasovacím lístku na e-mail: vildovaj@state.gov.  

7. Platné hlasy jsou pouze ty, jejichž termín doručení je v době trvání Volební 
členské schůze (pozn. tedy v průběhu tří dnů uvedených v pozvánce).    

8. Pozvánka a zápis z Volební členské schůze jsou zveřejněny na webu Klubu 
(http://www.aic.cz/ivlp/). 

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

 

Článek 4. Vyhodnocení výsledků voleb 
 

1. Volební komise zpracuje výsledky voleb s použitím formuláře v Příloze č. 5 
tohoto Volebního řádu.  

2. Volební komise spočítá obdržené a platné hlasy a sestaví pořadí kandidátů 
podle počtu získaných hlasů.  

3. Zvoleni budou ti kandidáti nominovaní na členy Výboru a Revizora, 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: 

a. tj. kandidáti nominovaní na funkci Revizora, pokud dva nebo více 
kandidátů získalo stejný nejvyšší počet hlasů,  

b. resp. 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.: 

http://www.aic.cz/ivlp/
http://www.aic.cz/ivlp/
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například 5. a 6. kandidát v pořadí dle počtu získaných hlasů získají 
stejný počet hlasů).  

 

Článek 5. Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Volební řád platí do doby schválení nového Volebního řádu.  

3. Volební řád schvaluje členská schůze.  

4. Volební řád bude zveřejněn na webových stránkách Klubu. 

5. Přílohy Volebního řádu jsou: 

Příloha č. 1 
Hlasovací lístek – Předvolební členská schůze 
 
Příloha č. 2 
Nominační formulář 
 
Příloha č. 3 
Formulář: Souhlas kandidáta na člena Výboru/Revizora a medailonek 
(představení kandidáta).  
 
Příloha č. 4 
Hlasovací lístek – Volební členská schůze 

 
Příloha č. 5 
Vzor zpracování volebních výsledků 
 
Příloha č. 6 
Časový harmonogram voleb členů Výboru a Revizora  
pro volební období od 28. 4. 2018 do 27. 4. 2020 

 
 
V Praze, dne 13. 11. 2017  
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Příloha č. 1 
Hlasovací lístek – Předvolební členská schůze 
 

Hlasovací lístek  
Předvolební členské schůze Českého klubu absolventů IVLP, z.s.  

konané ve dnech 28. - 30. 11. 2017 
Jméno a příjmení  
hlasujícího člena Klubu: 

 

Návrh usnesení: 
(Pozn.: vzhledem k elektronické formě 
Předvolební členské schůze hlasujeme pro celé 
usnesení najednou, nikoliv pro jednotlivé jeho 
body.) 

Vaše hlasování: 
(nehodící se vymažte nebo 
škrtněte) 

1. 1) Termín Volební členské schůze pro 
nadcházející volební období (28. 4. 2018 – 
27. 4. 2020) je: 
zahájení Volební členské schůze: 26. 2. 2018, 
ukončení Volební členské schůze: 28. 2. 2018. 

2. Návrh Volebního řádu. 
3.  
4. 2) Volební řád v předloženém znění. 
5.  
6. 3) Počet členů Výboru pro nadcházející volební 

období je 5 členů. 
7.  
8. 4) Zapisovatel a ověřovatelé zápisu pro 

Předvolební členskou schůzi i pro Volební 
členskou schůzi:  
zapisovatel: Jitka Vildová, 
ověřovatelé:  
Lenka Andrýsová, 
Dagmar Holanová. 
 

9. 5) Složení Volební komise: 
Jitka Vildová, 
Ivana Šabatová. 

10.  
11. 6) Termíny Nominace kandidátů na členy 

Výboru a Revizora pro nadcházející volební 
období: 
zahájení Nominace: 14. 12. 2017, 
ukončení Nominace: 15. 1. 2018. 
 

JSEM PRO 
 

JSEM PROTI 
 

ZDRŽUJI SE  
 

 
  



 7   
Český klub absolventů IVLP, z.s.  Volební řád 

Příloha č. 2 
Nominační formulář 
 

NOMINACE 
pro účely Volební členské schůze Českého klubu absolventů IVLP, z.s.  

konané ve dnech 28. - 30. 11. 2017 
Jméno a příjmení  
hlasujícího člena Klubu: 

 

Nominuji tyto Kandidáty 
na členy Výboru:  
(Pozn. č. 1: U každého 
kandidáta uveďte minimálně 
jméno a příjmení, pokud 
máte k dispozici, tak 
i  jeho/její aktuální e-mail 
a/nebo telefonní číslo.)  
(Pozn. č. 2: Počet kandidátů 
při Nominaci není omezen. 
V případě potřeby přidejte 
další položky kopírováním.) 

Tímto nominuji: 
pana/paní (jméno a příjmení):  
 
……………………………………………………………………….. 
na člena Výboru Českého klubu absolventů IVLP, z.s. 

Jeho/její aktuální kontaktní údaje:  
e-mail:  ……………………………………………………………. 
telefon: ……………………………………………………………. 

pana/paní (jméno a příjmení):  
 
………………………………………………………………………..  
na člena Výboru Českého klubu absolventů IVLP, z.s. 

Jeho/její aktuální kontaktní údaje:  
e-mail:  ……………………………………………………………. 
telefon: ……………………………………………………………. 
pana/paní (jméno a příjmení):  
 
………………………………………………………………………..  
na člena Výboru Českého klubu absolventů IVLP, z.s. 

Jeho/její aktuální kontaktní údaje:  
e-mail:  ……………………………………………………………. 
telefon: ……………………………………………………………. 

pana/paní (jméno a příjmení):  
 
…………………………………………………….. 
na Revizora Českého klubu absolventů IVLP, z.s. 
Jeho/její aktuální kontaktní údaje:  
e-mail:  ……………………………………………………………. 
telefon: ……………………………………………………………. 
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Příloha č. 3 
Formulář: Souhlas kandidáta na člena Výboru/Revizora 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 28. - 30. 11. 2017 
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: 
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Příloha č. 4 
Hlasovací lístek – Volební členská schůze 
 

Hlasovací lístek  
Volební členské schůze Českého klubu absolventů IVLP, z.s.  

konané ve dnech 26. – 28. 2. 2018 
Jméno a příjmení hlasujícího: 
 

 

 
Kandidáti nominovaní na člena Výboru 

 
Seznam nominovaných dle 
abecedy 

Vyznačení hlasů (nejvýše 5 hlasů na jeden 
hlasovací lístek - ponechte Vaši volbu, 
ostatní možnosti vymažte): 

Jméno Příjmení (nominovaný A) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný B) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný C) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný D) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný E) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný F) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný Z) hlasuji PRO tohoto nominovaného 

 
Kandidáti nominovaní na Revizora 

 
Seznam nominovaných dle 
abecedy 

Vyznačení hlasů (nejvýše 1 hlas na jeden 
hlasovací lístek - ponechte Vaši volbu, 
ostatní možnosti vymažte): 

Jméno Příjmení (nominovaný A) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný B) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný C) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný D) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný E) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný F) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
Jméno Příjmení (nominovaný Z) hlasuji PRO tohoto nominovaného 
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Příloha č. 5 
Vzor zpracování volebních výsledků 
 

Výsledky hlasování 
Volební členské schůze Českého klubu absolventů IVLP, z.s.  

konané ve dnech 26. – 28. 2. 2018 
 Hlasy pro kandidáty 

nominované na člena Výboru 
Hlasy pro 
kandidáty 
nominované 
na Revizora 

Jméno a příjmení 
hlasujícího člena 

Datum 
přijetí 
Hlasovacího 
lístku 
(e-mail) 

Hlasovací 
lístek platný 
(ANO/NE) 

Jm
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) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Počet hlasů celkem: # # # # # # # # # 
Počet platných hlasů celkem: # # # # # # # # # 
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Příloha č. 6 
Časový harmonogram voleb členů Výboru a Revizora  
pro volební období od 28. 4. 2018 do 27. 4. 2020 
 

 


