
  

 

Příloha č.1 

 

 

Volební řád pro volbu manažera pracovní skupiny (PS) 
komunitního plánování v Ostravě 

 

Článek 1  

Úvodní  ustanovení  

1. Volební komise je tříčlenná a volí ji členové pracovní skupiny z řad svých členů 
(členem nemůže být stávající manažer PS nebo nový kandidát na místo manažera PS 
a členové volební komise nesmí být ze stejné organizace). 

2. Volba probíhá tajně, pokud se pracovní skupina nerozhodne jinak. 
3. Při tajné volbě se na volebním lístku uvedou jména navržených kandidátů 

v abecedním pořadí s pořadovým číslem. 

Článek 2  

Tajná volba  

1. Volba se uskutečňuje maximálně ve dvou kolech. 
2. Člen PS volí tím, že zakroužkuje pořadové číslo pouze u jednoho navrhovaného 

kandidáta. 
3. Volební lístek, na kterém je zakroužkován větší počet navržených kandidátů, popř. je 

upraven odlišně od způsobu volby uvedeného v bodě 2. tohoto článku, je neplatný. 
4. Zvolen je ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů pracovní 

skupiny. 
5. Jestliže není v prvním kole při dodržení podmínek uvedených v bodě 4. tohoto článku 

zvolen manažer PS, následuje druhé kolo volby. 
6. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší 

počet hlasů. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na druhém a nižším místě, 
postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. 

7. Člen PS volí ve druhém kole, stejným způsoben jako v kole prvním. Zvolen je ten 
kandidát, který v druhém kole získá větší počet hlasů. Při rovnosti hlasů i ve druhém 
kole volby rozhodne o novém manažerovi PS koordinátor KP. 

Článek 3  

Veřejné hlasování  

1. Pořadí kandidátů pro hlasování je určeno abecedním pořadím. 
2. Kontaktní osoba pracovní skupiny nechá hlasovat postupně o jednotlivých 

kandidátech. 
3. Získá-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů PS, je zvolen. 



  

4. Jestliže není zvolen manažer PS ani poté, co již bylo hlasováno o všech navržených 
kandidátech, vyzve kontaktní osoba členy PS k podání nových návrhů. Navrhováni 
mohou být i původní kandidáti. Při nové volbě se postupuje znovu podle ustanovení 
1. až 3. tohoto článku. 

Ve druhém kole veřejného hlasování bude zvolen ten kandidát, který v druhém kole získá 

větší počet hlasů. Při rovnosti hlasů i ve druhém kole volby rozhodne o novém manažerovi PS 

koordinátor KP. 


