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VOLEBNÍ ŘÁD  
Aliance center duševního zdraví 

 (ACDZ) 
 

 
§ 1 

Východiska a působnost 
 

(1) Volební řád ACDZ vychází z příslušných ustanovení Stanov ACDZ. 
 
(2) Volební řád (dále jen VŘ) upravuje volby do orgánů a do funkcí ACDZ 

 
 

§ 2 
Volené orgány a funkce 

 
(1) Shromáždění členů ACDZ (čl. 4 odst. 2 Stanov) volí tyto orgány:  

- výbor v počtu osmi členů  
- dozorčí radu v počtu tří členů  

 
(2) Volba členů výboru probíhá odděleně v sekcích. 4 členy výboru volí Sekce sociální ACDZ  a 

4 členy výboru volí Sekce zdravotní ACDZ. 
 

(3) Členem výboru a dozorčí rady ACDZ se může stát pouze osoba, která je současně 
statutárním orgánem člena ACDZ či je jinak oprávněna člena ACDZ zastupovat. (čl.4 odst.3 
písm. b) Stanov a (čl.4 odst.4 písm. d) Stanov). 

 
(4) Volba dozorčí rady probíhá v celém shromáždění členů bez rozdělení do sekcí. 

 
(5) Členové výboru ACDZ  volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, případně další 

funkcionáře. K volbě předsedy a místopředsedy ACDZ je třeba ¾ většiny hlasů řádných 
členů výboru ACDZ  
 

(6) Členové dozorčí rady ACDZ volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. K volbě předsedy 
dozorčí rady stačí nadpoloviční většina hlasů členů dozorčí rady.  

 
.  

§ 3 
Volební právo 

 
(1) Právo volit do orgánů ACDZ mají řádní členové ACDZ.  

 
(2) Volební právo řádných členů ACDZ je rovné a přímé. 

 
 

§ 4 
Způsob voleb a hlasování do orgánů a ACDZ  

 
(1) Volby do orgánů ACDZ jsou jednokolové. 
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(2) Forma voleb do orgánů ACDZ je elektronická za využití ověřeného nezávislého volebního 
systému  

 
(3) Při volbě musí být uplatněno a zajištěno tajné hlasování 

 
(4) Přístupovými hesly do elektronického volebního systému musí být obesláni všichni 

oprávnění voliči.  
. 
(5) Kandidáti jsou zvoleni do příslušných orgánů ACDZ, jestliže obdrželi nejvyšší počet 

odevzdaných hlasů. 
 

(6) V případě, že zvolený kandidát získal počet hlasů potřebných ke zvolení do více orgánů, 
oznámí, kterou volbu preferuje. Do tohoto orgánu je pak zařazen. Na místo, které uvolnil, 
postupuje další v pořadí s nejvyšším počtem získaných hlasů.  

 
(7) V případě, že ve volbách do výboru či do dozorčí rady ACDZ obdrží dva či více kandidátů 

na posledním postupovém místě do tohoto orgánu stejný počet hlasů, řeší se tato situace 
následovně:  
a) někteří z kandidátů dobrovolně odstoupí a zůstane jen jeden, který se pak stává 

členem daného orgánu. 
b) pokud nenastane situace popsaná v bodě a), rozhoduje losování, které provede volební 

komise.  
 

§ 5 
Volební komise 

 
(1) Volební komise (VK) sestavuje a připravuje kandidátní listiny, monitoruje průběh voleb, 

sčítá odevzdané hlasy, vypracuje závěrečnou zprávu o průběhu voleb s jejich výsledky.  
 

(2) Funkci volební komise zastávají 3 členové výboru ACDZ, které zvolí výbor ACDZ.  
 

(3) Volební komise volí ze svého středu předsedu volební komise, který řídí jednání volební 
komise. 

 
(4) Závěrečnou zprávu o průběhu voleb s jejich výsledky předkládá volební komise ke 

schválení výboru ACDZ, který pak oficiální výsledky voleb veřejně vyhlásí. 
 

(5) Případné stížnosti na průběh voleb vyřeší výbor ACDZ ještě před předáním funkce 
novému výboru ACDZ. 

. 
 

§ 6 
Příprava voleb 

 
(1) Výbor ACDZ zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání voleb.  

 
(2) Výbor ACDZ zřídí „volební webové stránky“, tj. volební sekci v rámci webových stránek 

spolku. Tyto stránky slouží k vyhlášení voleb, informaci o pravidlech voleb, volební diskusi, 
informaci o výsledku voleb, event. elektronickým volbám (§10 Volebního řádu). Volební 
webové stránky mají interní charakter a jsou přístupné jen členům ACDZ. 

 
(3) Výbor ACDZ zajistí zřízení volební e-mailové adresy pro volební komisi. 
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§ 7 
Procedura voleb do orgánů ACDZ  

 
(1) Výbor ACDZ vyhlásí volby do orgánů ACDZ  a stanoví termíny voleb v souladu se 

stanovami určenou délkou mandátu orgánů a funkcionářů ACDZ . 
 

(2) Kandidáti ve volbách do orgánů ACDZ: 
a) kandidovat ve volbách do orgánů ACDZ mohou jen řádní členové ACDZ, tj. statutární 

zástupci právnických osob, které jsou členy ACDZ 
b) kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným 

členem ACDZ, 
c) kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit,   
d) kandidovat lze zároveň do více orgánů ACDZ,  
e) kandiduje-li tatáž osoba do více orgánů ACDZ, musí být jeho kandidatura ohlášena či 

navržena zvlášť do každého orgánu, 
f) kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi e-mailem na předem stanovenou 

adresu VK  
g) předseda VK kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu 

kandidatury a není-li doložen, vyžádá si písemný (e-mailový) souhlas kandidáta. 
 

(3) Volební prezentace: 
a) kandidáti do stálých orgánů ACDZ se mohou prezentovat na webových stránkách 

ACDZ,  
b) k volební prezentaci se výlučně využívá volební stránka webových stránek ACDZ 

(volební webová stránka)  
c) volební prezentace musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a 
svobodný průběh voleb, 

d) volební komise zajišťuje dodržování podmínek volební prezentace dle předchozího 
odstavce,  

e) členové ADSKC mohou posílat dotazy kandidátům k jejich prezentaci na adresu 
volební komise, která je kandidátům předá. Kandidát pak může na dotaz reagovat 
na volební stránce webu ADSKC 

f) volební prezentace je zahájena v termínu stanoveném volební komisí v souladu 
s přílohou Volebního řádu „Postup přípravy a konání voleb“  

g) volební prezentace je ukončena v den, kdy volební komise rozešle členům ACDZ 
přístupová hesla do volebního elektronického systému. Ukončením prezentace se 
rozumí, že již nebudou nově zveřejňovány žádné další příspěvky na volební stránce 
webu ACDZ  

 
(4) Postup přípravy a konání voleb stanoví příloha volebního řádu „Postup přípravy a konání 

voleb“  
 

(5) Volební komise vyhotoví ve dvojím provedení zápis o průběhu a výsledcích voleb, který 
podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají.  

 
(6) Volební komise předá výboru ACDZ závěrečnou zprávu o průběhu voleb s jejich výsledky. 

Výbor ACDZ vyhlásí výsledky voleb včetně konečného složení nově zvolených orgánů. 
Zároveň zveřejní údaje o počtu hlasujících a o počtu odevzdaných hlasů jednotlivým 
kandidátům. Uvede rovněž pořadí dalších členů podle obdržených počtů odevzdaných 
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hlasů, kteří budou vedeni, za předpokladu svého souhlasu, jako náhradníci s právem být 
kooptováni do orgánu v případě, že některý z členů orgánu přestane svou funkci 
vykonávat.  

 
(7) Výsledky voleb musí být zveřejněny do týdne od jejich zjištění.  

 
(8) Stížnosti k průběhu a k výsledkům voleb mohou členové ACDZ podat výboru ACDZ do 14 

dnů od zveřejnění výsledků voleb. 
 

(9) V případě rovnosti hlasů či zvolení kandidáta do více orgánů (§4 odst.6 a 7) zveřejňuje 
volební komise další postup volby.  

 
(10) Zápisy a ostatní písemnosti vzešlé z volebního aktu předají členové volební komise nově 

zvolenému výboru ACDZ  k archivaci. Tyto písemnosti se archivují po dobu jednoho 
volebního období tj. do uzavření výsledků následujících voleb.  

 
 

§ 8 
 

Elektronické volby 
 

(1) Elektronické volby do orgánů ACDZ  lze použít, pokud je zabezpečeno, že elektronické 
volby jsou přímé, rovné, tajné a průkazné.  

(2) Konkrétní způsob provedení elektronické volby stanoví předem výbor ACDZ.  
(3) Výbor ACDZ vypracuje přílohu volebního řádu „Postup přípravy a konání voleb“. 

 
 

§ 9 
 

Výkon funkce a situace po odstoupení funkcionáře 
 

(1) Délka volebního období stálých orgánů ACDZ je 3 roky.  
 

(2) Člen dozorčí rady ACDZ nesmí být současně členem výboru ACDZ 
 

(3) Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve výboru ACDZ (kvůli rezignaci, 
vystoupení ze společnosti, úmrtí, apod.), nastupuje na uvolněné místo automaticky 
kandidát, který získal v posledních volbách do výboru ACDZ ve své Sekci nejvyšší počet 
hlasů.  

 
(4) Pokud v průběhu funkčního období odstoupí předseda nebo místopředseda ACDZ, zvolí 

výbor ACDZ ze svých řad předsedu nebo místopředsedu nového při respektování pravidla 
příslušnosti k Sekci zdravotní či sociální (čl.4 odst.3 písm.f Stanov).  

 
(5) Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo v dozorčí radě (kvůli rezignaci, 

vystoupení ze společnosti, úmrtí, apod.), nastupuje na uvolněné místo automaticky 
kandidát, který získal v posledních volbách do dozorčí rady nejvyšší počet hlasů. Pokud 
odstoupí předseda dozorčí rady, zvolí členové dozorčí rady předsedu nového. 

 
 

 
§ 10 



5 

 

Pravidla odvolání člena výboru a člena dozorčí rady ACDZ 
 

(1) Odvolání člena výboru ACDZ může navrhnout 
a) 1/3 členů Sekce, kterou byl člen výboru zvolen 
b) výbor ACDZ pokud pro odvolání hlasovaly ¾ členů výboru 

 
(2) Člena Výboru může odvolat vždy jen ta Sekce Shromáždění členů, která jej do Výboru 
zvolila. Hlasování o odvolání člena organizují předseda a místopředseda ACDZ. O odvolání se 
hlasuje per rollam a k odvolání je potřeba dvoutřetinová většina hlasů členů příslušné sekce. 

 
(3) Odvolání člena dozorčí rady ACDZ může navrhnout výbor ACDZ nebo 1/3 členů ACDZ. 

 
(4) Člena dozorčí rady může odvolat jen Shromáždění členů ACDZ. Hlasování o odvolání 
člena organizují předseda a místopředseda ACDZ. O odvolání se hlasuje per rollam a 
k odvolání je potřeba dvoutřetinová většina členů ACDZ. 

 
(5) Předseda a místopředseda Výboru ACDZ mohou být ze své funkce odvoláni Výborem. 
K odvolání je potřeba souhlas ¾ členů výboru ACDZ. 

 
(6) Předseda dozorčí rady ACDZ může být odvolán ostatními členy dozorčí rady. K odvolání 
stačí prostá většina hlasů.   

 
 

§ 11 
Přechodná ustanovení 

 
(1) První volby podle tohoto volebního řádu se budou konat nejpozději do 31.3.2022.  
(2) Konkrétní termíny přípravy a konání voleb stanoví výbor ACDZ v souladu s přílohou 

volebního řádu „Postup přípravy a konání voleb“. 
 
 

§ 12 
Účinnost 

 
(1) Tento volební řád byl schválen na Shromážděním členů ACDZ dne 12.10.2021 v Praze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha volebního řádu ACDZ z 12.10. 2021 
Postup přípravy a konání voleb 

 
(1) Výbor ACDZ stanoví a zveřejní termíny připravovaných voleb: 

- termín ustanovení volební komise, 

- termín vyhlášení voleb, 

- termín registrace návrhů kandidátů, 
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- termín doručení písemného souhlasu s kandidaturou, 

- termín začátku a konce volební prezentace, 

- termíny rozeslání přístupových kódů členům ACDZ, 

- termín hlasování  

- termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb. 

(2) Výbor ACDZ připraví volební webovou stránku a e-mailovou adresu pro volební komisi.  

(3) Výbor ACDZ vybere nezávislý elektronický volební systém 

(4) Výbor ACDZ ustanoví volební komisi (VK) dle §5 Volebního řádu. 

(5) výbor ACDZ vyhlásí volby na volební webové stránce ACDZ 

(6) VK vyhlásí příjem návrhů kandidátů do orgánů ACDZ. 

(7) VK zajistí, aby obdržela souhlas kandidátů se svou kandidaturou. 

(8) VK zveřejní kandidátky, vyhlásí volební prezentaci a bude sledovat a zajišťovat její průběh. 

 

(9) postup pro elektronické volby 

a) VK ověří připravenost a funkčnost elektronického volebního systému 

b) Výbor ACDZ zajistí zaslání informačního mailu členům, ve kterých vysvětlí proceduru 

elektronických voleb 

c) VK zajistí rozeslání (elektronickou cestou) volebních přístupových kódů všem členům 

ACDZ, kteří se účastní voleb 

d) VK ověří výsledky voleb 

 

(10) VK sečte výsledky voleb a sepíše závěrečnou zprávu o průběhu voleb s jejich výsledky 

(11) VK předá závěrečnou zprávu výboru ACDZ, který výsledky zveřejní na webu ACDZ 

(12) VK  dále řeší případné stížnosti na průběh a výsledky voleb. 

(13) VK dále řeší případné situace vzniklé tím, že je některý kandidát zvolen do více orgánů §4 

odst.6 a situace, kdy dojde k rovnosti hlasů §4 odst. 7   


