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V o l e b n í    ř á d  
 

pro volby do funkcí předsedy, místopředsedy, tajemníka, 1.člena a 2.člena 
konzervátorů-restaurátorů a preparátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR (dále jen 
komise KRP),  na plenárním zasedání komise KRP, konaném 9. 11. 2004 v Brně. 
 
1. Plenární zasedání komise KRP volí zároveň: předsedu komise KRP; místopředsedu; 

tajemníka; 1. člena a 2. člena. Volby mohou proběhnout, je-li plénum usnášeníschopné 
podle organizačního řádu komise KRP a osvědčení mandátové komise. 

 
2. Volby řídí tříčlenná volební komise, zvolená plénem. 
 
3. Předseda volební komise:  

a) zodpovídá za průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem, 
b) oznámí ukončení příjmu návrhů kandidátů pro jednotlivé volby, 
c) ověří před každou volbou (respektive před každým kolem voleb) souhlas všech 

navržených kandidátů s kandidaturou a vyzve navrhovatele a kandidáty, zda chtějí 
svou kandidaturu, respektive návrh  zdůvodnit, 

d) před zahájením volby ověří, zda všichni oprávnění voliči obdrželi volební lístky, 
e) oznámí vždy zahájení příslušné volby, ukončení volby a předpokládaný čas, kdy 

budou vyhlášeny výsledky jednotlivých voleb, 
f) vyhlásí výsledky každé volby tak, že oznámí: 

- počet vydaných volebních lístků 
- počet odevzdaných volebních lístků 
- počet neplatných odevzdaných lístků 
- počet platných odevzdaných lístků 
- oznámí počty hlasů získaných jednotlivými kandidáty 
- vyhlásí jmenovitě výsledky volby.  

 
4. Předkládání návrhů na kandidáty  

Návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí mohou předkládat všichni členové komise 
KRP po dobu konání plenárního zasedání, nejpozději však do okamžiku, kdy předseda 
volební komise oznámí ukončení přijímání návrhů kandidátů do příslušné volby. Předseda 
komise KRP předá volební komisi návrhy kandidátů, které obdržel sekretariát komise 
KRP před konáním plenárního zasedání. Každý kandidát (nebo v případě jeho 
nepřítomnosti navrhovatel) musí před zahájením volby vyjádřit, v případě kandidátovy 
nepřítomnosti písemně doložit, souhlas s kandidaturou.  
 

5. Kandidáty do volených funkcí mohou být členové komise KRP registrovaní ke dni konání 
voleb. 

 
6. Navrhovatel má právo před volbou představit kandidáta a zdůvodnit svůj návrh. Toto 

právo může využít i sám kandidát. 
 
7. Volby jsou tajné a přímé. Každý volič má pouze jeden hlas a obdrží pro každou volbu 

pouze jeden volební lístek. Volby do jednotlivých funkcí výboru komise KRP proběhnou 
následovně: 
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7.1. Volby do jednotlivých funkcí komise KRP proběhnou z jednoho volebního lístku.  Na 
volebním lístku se zapíší všichni oprávnění navržení kandidáti pro danou funkci a 
kteří se svou kandidaturou projevili souhlas. Volič na volebním lístku označí křížkem 
v předepsaném symbolu vždy jednoho vybraného kandidáta pro danou funkci. Takto 
upravený volební lístek vhodí do předem připravené volební urny. 

 
7.2. Neplatný je takový odevzdaný volební lístek, na kterém bude označeno křížkem více 

než jedno jméno kandidáta pro danou funkci nebo který bude obsahovat jméno jiného 
než navrženého oprávněného kandidáta.  

 
7.3. Předsedou komise KRP, místopředsedou, tajemníkem, 1. a 2. členem komise je 

zvolen ten kandidát,  který získá v příslušné volbě nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných platných hlasů.  

 
 

7.4. Jestliže nezískal nikdo z navržených kandidátů v prvním kole volby nadpoloviční 
většinu všech odevzdaných platných hlasů, proběhne druhé kolo volby. Do něho 
postoupí kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů na prvních dvou místech. 
Zvoleným do příslušné funkce se stane ten kandidát, který ve druhém kole získá 
nejvyšší počet platných hlasů. Jestliže ve druhém kole na prvním místě získalo více 
kandidátů stejný počet hlasů, rozhodne mezi nimi losování. Losování provede 
předseda volební komise. 

   
7.5. Jestliže ve volbě do příslušné funkce kandidoval jediný kandidát bude zvolen, jestliže 

se pro něj vysloví nejméně 20 platných hlasů.  
 
8. Volba tříčlenné revizní komise proběhne z jednoho volebního lístku.  Na volebním lístku 

se zapíší všichni oprávnění navržení kandidáti,  kteří se svou kandidaturou projevili 
souhlas. Volič na volební lístku označí křížkem v předepsaném symbolu tři vybrané 
kandidáty pro revizní komisi. Takto upravený volební lístek vhodí do předem připravené 
volební urny. Volba revizní komise proběhne následovně: 

 
8.1. Neplatný je ten odevzdaný volební lístek, na kterém jsou označena všechna jména 

nebo ten, na kterém zůstanou pro volbu členů revizní komise více než tři kandidáti. 
 

8.2. Členy revizní komise jsou zvoleni ti tři kandidáti, kteří získají první tři nejvyšší počty 
hlasů. 

 
8.3. Dosáhne-li několik kandidátů stejný počet odevzdaných hlasů a v důsledku toho by 

celkový počet zvolený členů byl vyšší než tři, volba se opakuje znovu pouze 
s kandidáty, kteří mají stejný počet hlasů.  

 
9. O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise protokol, který podepíší všichni 

členové volební komise. 
 
10. Tento volební řád byl schválen  plenárním zasedáním komise KRP dne 9. listopadu 2004 

v Brně.  


