
Volební řád Českého esperantského svazu (dále ČES) 
 

1. Ustanovení volební komise (dále jen komise) 
1.1. Konference předcházející sjezdu zvolí členy komise s mandátem do příštího 

sjezdu ČES.  
1.2. Do komise může kandidovat kterýkoliv člen ČES. Hlasovací právo mají všichni 

přítomní členové ČES. 
1.3. Volby jsou veřejné (zvednutím ruky) a členy komise se stávají 3, kteří obdrží 

nejvyšší počet hlasů a zároveň nadpoloviční počet hlasů z volících. Hlasuje se po 
jednotlivých kandidátech v náhodném pořadí s tím, že hlasující může dát hlas 
libovolnému počtu kandidátů. V případě shodného a nadpolovičního počtu hlasů 
pro 3. člena proběhne 2. kolo stejnou formou. V případě dalšího nerozhodného 
stavu, rozhodne mezi kandidáty z 2. kola stávající výbor. 

1.4. V případě, že není dostatečný počet kandidátů, bude plénum znovu před volbou 
osloveno. Pokud se i tak nenajdou 3 kandidáti, popř. nezískají-li nadpoloviční 
počet hlasů volících, komisi doplní člen ČES přímo vybraný výborem  

1.5. Členové komise mezi sebou zvolí vedoucího, který následně práci komise 
koordinuje a zastupuje ji navenek.  

1.6. Člen komise po dobu konání své funkce nesmí kandidovat do výboru ani revizní 
komise. V případě, že některý člen komise rezignuje či z jiných důvodů dále 
nevykonává svou funkci, má komise právo sama nominovat náhradníka z řad 
členů ČES (a povinnost oznámit to výboru) či pracovat jako dvoučlenná. 

1.7. Po volbě komise má právo každý člen současného výboru se stručně vyjádřit ke 
svému pokračování ve výboru. 

 
2. Činnost volební komise během svého mandátu 
2.1. Členové komise během celého mandátu průběžně sledují práci členů ČES s cílem 

vytipovat odborně i jazykově schopné a ochotné jedince se smyslem pro týmovou 
práci. 

2.2. Komise bude vyzývat pomocí Starta, ĈEA-retkomunikoj či dalšími informačními 
kanály a i na setkáních esperantistů členy klubů a sekcí ČES, aby se přihlásili jako 
kandidáti do výboru, ev. revizní komise, popř. dávali doporučení komisi, koho má 
oslovit. 

2.3. Nejdůležitější úlohou komise je získat vhodného kandidáta (kandidáty) na funkci 
předsedy a průběžně s ním (nimi) pracovat, tj. od seznámení s prací výboru a jeho 
úkoly až po předkládání jmen a funkcí ostatních oslovených kandidátů pro výbor. 
Cílem je, aby každý potenciální kandidát na předsedu mohl nejpozději 40 dní před 
konáním sjezdu předložit komisi závaznou kandidátní listinu – stručné představení 
svého programu a priorit a 4-6 předjednaných kandidátů do výboru, vč. funkcí, 
které mají zastávat. 

2.4. Komise také průběžně pracuje s výborem ČES a zjistí, zda v daném či 
modifikovaném složení bude předkládat svou kandidátku pro další období. 

2.5. Při výběru bude respektovat zásadu, že volený může být každý člen ČES (kromě 
přispívajících členů) starší 18 let, pokud se svojí kandidaturou předem vysloví 
prokazatelně svůj souhlas. 

2.6. Zajišťuje seznámení kandidátů na předsedy s ostatními protikandidáty. Úkolem 
není vyvolat řevnivost či vzájemný tlak, ale naopak pokusit se kandidátky 
optimalizovat a vzájemně obohatit. Zároveň je však komise vázána mlčenlivostí o 
plánech jednotlivých kandidátů na předsedu (jména a funkce pro výbor, obsah a 



priority práce). Takové informace si mohou sdělovat jen kandidáti navzájem a 
dobrovolně. 

2.7. Komise se řídí zásadou, že každý kandidát na předsedu může předložit jen jednu 
kandidátku. Zároveň je však možné (a často i vítané), aby kandidáti do všech 
dalších funkcí výboru se objevili na více kandidátkách. Platí však, že nikdo 
nemůže současně kandidovat do výboru i revizní komise. 

2.8. Komise nemá právo některou z kandidátek zamítnout a nepředložit sjezdu. Má 
však právo před samotnou volbou shrnout sjezdu své poznatky při tvorbě 
kandidátek a nejvýše 2 doporučit. Zároveň má komise povinnost dle svých 
možností jednotlivé kandidátní listiny distribuovat mezi členy a zajistit, aby při 
prezentaci pro sjezd byly vyvěšeny a v několika dalších exemplářích k dispozici i 
pro zapůjčení na místě.  

2.9. V případě, že komise v daném termínu nebude mít k dispozici žádnou závaznou 
kandidátní listinu, dle možností o tom informuje členy ČES a musí se sama 
pokusit sestavit kandidátní listinu z oslovených kandidátů, vč. předpokládaných 
funkcí. Bude-li kompletní a kandidáty odsouhlasená, stává se oficiální a jedinou 
kandidátní listinou pro sjezd. Bude-li početně neúplná, bude i tak vyvěšena a 
komise, sjezd a kandidující předseda mají za úkol ji před volbou na sjezdu 
zkompletovat. 

2.10. Stejná práva a povinnosti platí i pro kandidáty do 3-členné revizní komise s tím, 
že do revizní komise každý kandiduje jako jednotlivec a má právo (nikoliv 
povinnost) představit sebe a své plány. 

2.11. Podle počtu a obsazení kandidátních listin komise doporučí časový harmonogram 
voleb. 

 
3. Vlastní volby 
3.1. Volby se konají zpravidla druhý den sjezdu. Před vlastní volbou má každý kandidát 

na předsedu právo sjezd oslovit (zpravidla v sobotu dopoledne) a seznámit je se svým 
programem a jednotlivými kandidáty do „svého“ výboru.  

3.2. Hlasovací právo mají všichni členové ČES, kteří jsou ve volební místnosti a 
prezentovali se. Při prezentaci dostanou volební lístek. Opustí-li někdo během voleb 
sál, je povinen před odchodem volební lístek vrátit volební komisi. Ta má za 
povinnost informovat o počtu vydaných volebních lístků. 

3.3. Komise stručně zopakuje účastníkům sjezdu jednotlivé kandidátní listiny a kandidáty 
do revizní komise. Počet pro výbor je 5-7 a pro revizní komisi 3.  

3.4. Volební komise vyzve k volbě formy hlasování – veřejná či tajná. Hlasuje se veřejně 
kromě situace, kdy alespoň 1/3 volících bude požadovat ve veřejném hlasování volby 
tajné. 

3.5. Průběh hlasování  
3.5.1. V případě veřejné formy se hlasuje zvednutím volebního lístku a v pořadí, 

které zvolí volební komise.  
3.5.2. V případě volby tajné rozdá volební komise hlasovací lístky, popř. si volící 

hlasovací lístek vypíše dle instrukcí volební komise. Pokud je více 
kandidátních listin, volící může přidělit jen jeden hlas. Je-li více kandidátů do 
revizní komise, může hlasovat maximálně pro 3. Lístky se následně odevzdají 
do krabic u volební komise proti odškrtnutí jména volícího. 

3.5.3. Pokud se někdo zdrží hlasování či neodevzdá nebo nesprávně vyplní hlasovací 
lístek, jeho hlas je přesto započten v počtu prezentovaných a v podstatě 
znamená zamítavý hlas pro kandidáty. 



3.5.4. Je zvolena kandidátní listina pro výbor či kandidát pro revizní komisi, kteří 
získali nejvyšší počet hlasů a zároveň nadpoloviční počet hlasů z aktuálního 
počtu rozdaných volebních lístků. V případě shodného a nadpolovičního počtu 
hlasů pro kandidáty na hraniční pozici, tj.1.místo pro kandidátku výboru či 
3.místo pro revizní komisi, proběhne 2.kolo stejnou formou. V případě dalšího 
nerozhodného stavu, rozhodnou mezi kandidáty z 2.kola členové volební 
komise, a to svým veřejným hlasováním. 

3.5.5. Je-li nějaká kandidátní listina zvolena, sjezd může veřejným hlasováním a 
z vůle nadpoloviční většiny výbor až o 2 členy rozšířit, pokud se domnívá, že 
některá osoba či funkce není ve výboru zastoupena a je pro činnost podstatná i 
při zvýšení finančních nároků. V takovém případě může mít výbor výjimečně 
až 9 členů. Návrh může podat kterýkoliv z volících, a to k rukám volební 
komise písemně, se souhlasem kandidáta a do 15 minut po zvolení výboru. 
Bude-li takový návrh podán, má nový předseda právo se stručně ke 
kandidatuře vyjádřit. Nebude-li návrh podán, komise prohlásí volby do výboru 
za skončené. 

3.6. V případě nezvolení  kandidátky pro výbor či zvolení nekompletní revizní komise 
(stejné platí i pro případ, že nebyla představena žádná kandidátka pro výbor či byl 
nedostatečný počet kandidátů do revizní komise) se postupuje následujícím 
způsobem: 

3.6.1. Kdokoliv z pléna s volebním právem může během hodiny od vyhlášení 
navrhnout nové kandidáty, vč. předpokládané funkce a krátkého představení, 
pokud má jejich prokazatelný souhlas. Za nového se považuje každý kromě 
odmítnutých předsedů (mohou však kandidovat na jinou funkci) a kandidátů 
do revizní komise (mohou však kandidovat do výboru ČES). Po vypršení 
hodinové lhůty volební komise nejprve všechny kandidáty stručně představí a 
rozřadí dle funkcí. V případě veřejné formy se následně hlasuje postupně 
nejprve podle jednotlivých funkcí a v rámci nich dle časového pořadí došlých 
nominací. V případě tajné volby se nejprve nejprve sepíší všichni kandidáti na 
jednotlivé funkce a vypíší se hlasovací lístky. Dále se postupuje analogicky 
s bodem 3.5. s tím, že místo kandidátních listin se hlasuje o jednotlivých 
funkcích. 

3.6.2. Bude-li zvoleno 7 kandidátů do výboru, je výbor zvolen. Bude-li zvoleno méně 
kandidátů, zvolení kandidáti mají právo i povinnost ještě během sjezdu 
kooptovat hlasem své nadpoloviční většiny další členy výboru do počtu 5-7 a 
celý výbor představit. Znamená to, že při prvotním zvolení alespoň 5 kandidátů 
povinnost odpadá, zůstává jen právo. 

3.6.3. Stejným způsobem se bude postupovat při volbě revizní komise s tím, že počet 
zvolených kandidátů nesmí klesnout pod 2. 

3.6.4. Nebude-li ani v doplňkových volbách zvolen žádný kandidát do výboru či 
revizní komise či nepodaří-li se kooptacemi dosáhnout minimálních počtů, tj. 5 
pro výbor či 2 pro revizní komisi, pak před koncem sjezdu volební komise 
automaticky vyhlásí výborem kandidátní listinu, která získala nejvyšší počet 
hlasů (nebyla-li žádná sestavena, pak se doplňuje dle počtu hlasů 
v doplňkových volbách), a stejně se postupuje i u revizní komise. 

3.6.5. Pokud sjezd zvoli výbor a RK (u té platí vždy) z jednotlivců, je jejich 
povinností ještě v průběhu sjezdu veřejně oznámit svého předsedu a další 
rozdělení funkcí tak, jak se domluvili či zvolili mezi sebou. 

3.6.6.  Není-li stále zvolen alespoň 5-členný výbor, prodlužuje se automaticky 
mandát současného výboru, resp. revizní komise, o 4 měsíce, do kterých se 



musí uskutečnit mimořádný sjezd, pro který kandidátku už připraví daným 
sjezdem nově zvolená komise. Pokud ani mimořádný sjezd nezvolí výbor, ČES 
zaniká v souladu se Stanovami. 

3.7. Volební komise vypracuje o výsledku voleb protokol, který odevzdá nově zvolenému 
výboru k uschování do archivu. Protokol podepíše vedoucí volební komise. 

 
 

4. Přechodná ustanovení 
4.1. Volební komisi pro sjezd 2011 jmenoval výbor svazu v předstihu dvou let ve složení: 

Marek Blahuš, Petr Chrdle a Věra Podhradská. 
4.2. Komise zvolila jako vedoucího Petra Chrdleho. 
4.3. Na konferenci 2010 v Poděbradech vedoucí komise představil princip nového 

volebního řádu. Při zkušebním hlasování nebyl nikdo proti ani se nikdo nezdržel 
hlasování a v diskusi několik vystupujících tento návrh podpořilo. 

4.4. V průběhu roku 2011 došlo k úpravám, které detailněji popisují samotný průběh 
celých voleb a systém volby kandidátů do jednotlivých funkcí výboru nahrazují 
systémem volby celé kandidátní listiny v čele s předsedou. Všichni oslovení 
kandidáti pro letošní volby byli volební komisí s možnými změnami seznámeni. 
S předkládanou verzí seznámila komise dle svých možností a s využitím obvyklých 
distribučních kanálů i ostatní členy ČES. 

4.5. O schválení nového volebního řádu bude požádán sjezd 2011 nejpozději během 
sobotního dopoledne. Volby budou veřejné a pro přijetí se musí vyjádřit 
nadpoloviční většina přítomných s hlasovacím právem. 

4.6. V případě, že nový volební řád nebude přijat, proběhnou volby podle volebního řádu 
stávajícího. 

4.7. V případě, že nový volební řád bude přijat a že se přihlásí na veřejnou výzvu 
předsedy volební komise dosud neznámý kandidát na předsedu, bude volební komise 
kandidátní listiny ve stručnější formě (minimálně musí obsahovat jméno předsedy a 
jmenovité obsazení dalších funkcí) přijímat během soboty tak, aby nejpozději ve 20 h 
jednotlivé kandidátky vyhlásila a vyvěsila na určené místo. Znamená to, že je 
přípustné kandidátní listinu sestavit a předložit až během sjezdu. Volby samotné by 
byly 1.bodem nedělního programu.  
Pokud se žádný nový kandidát na předsedu nepřihlásí, pak volby mohou proběhnout 
ihned po schválení VŘ. 

 
Toto znění volebního řádu Českého esperantského svazu bylo schváleno 13. sjezdem Českého 
esperantského svazu v Šumperku dne 8. 10. 2011. 
 


