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Volební řád

1. SPOLEČNÁ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Průběh volby řídí, sčítá hlasy a oznamuje výsledky Volební komise ve spolupráci 
s předsedajícím;

1.2. Oprávněnými voliči jsou všichni účastníci zasedání Pražské rady Pionýra (dále jen 
PRP) s hlasem rozhodujícím;

1.3. Před volbou má kandidát právo na 3minutovou řeč k voličům;

1.4. Pokud není před volbou stanoveno jinak, trvá mandát všech funkcionářů 3 roky, 
respektive v případě funkcionářů doplňovaných za funkcionáře odstoupivší trvá 
mandát do konce volebního období původního funkcionáře.

2. NÁVRH KANDIDÁTŮ

2.1. Kandidáta navrhují pionýrské skupiny nebo pionýrská centra v působnosti POP, 
a to písemnou formou nejpozději 48 hodin před zahájením zasedání PRP.

2.2. Delegát přítomný na jednání může před zahájením volby navrhnout jinou osobu 
přítomnou na jednání.

2.3. Kandidát musí:

— být starší 18 let (u členů kolektivní orgánů starší 15 let);

— být registrovaný Pionýrem, z. s. – Pražskou organizací Pionýra nebo subjektem 
v působnosti POP;
— podepsat souhlas s volbou v souladu se Stanovami Pionýra;

— podepsat prohlášení o trestní bezúhonnosti.

3. VOLBA INDIVIDUÁLNÍCH ORGÁNŮ POP (PŘEDSEDY, MÍSTOPŘEDSEDY, EKONOMA AJ.)

3.1. Volba  probíhá  jako  veřejná,  pokud  před  volbou  některý  delegát  nenavrhne 
tajnou volbu. Volební lístky pro případ tajné volby zajistí vždy předem kancelář 
POP.

3.2. V případě veřejné volby může každý delegát dát svůj hlas pouze jednomu kan-
didátovi, případně se zdržet hlasování (nedat svůj hlas žádnému kandidátovi).

3.3. V případě  tajné  volby  zaškrtne  delegát  na  hlasovacím  lístku  jméno  jednoho 
kandidáta,  kterého volí  do  funkce.  V případě  odevzdání  lístku  bez zaškrtnutí 
kandidáta, bere se tento hlas jako zdržení se hlasování. Lístek s označením více 
než jednoho kandidáta do dané funkce je neplatný.

3.4. Kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, je zvolen 
do  funkce.  V případě,  že  se  tak  nestane,  probíhá  druhé  kolo,  do  kterého 
postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů.

3.5. Pokud je na funkci pouze jediný kandidát, který ovšem při hlasování nezíská nad-
poloviční většinu hlasů, opakuje se volba až po doplnění kandidátů či na dalším 
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jednání.

3.6. Pokud nebyl zvolen místopředseda, není nutné volbu opakovat a funkce zůstane 
neobsazena.

4. VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU PRAŽSKÉ RADY PIONÝRA (VV PRP)

4.1. Před volbou může být stanoveno, kolik bude voleno členů VV PRP. Pokud počet 
volených  členů  stanoven  není,  bude  zvolený  každý  kandidát,  který  získá 
potřebný počet hlasů.

4.2. Volba probíhá jako veřejná a pro každého kandidáta zvlášť, pokud před volbou 
některý delegát nenavrhne tajnou volbu – pak probíhá volba všech členů VV PRP 
tajně  a  najednou.  Volební  lístky  pro  případ tajné  volby  zajistí  vždy  předem 
kancelář POP.

4.3. Kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, je zvolen. 
Pokud  je  takto  zvoleno  více  kandidátů,  než  bylo  stanoveno  před  volbou, 
rozhoduje o jejich zvolení pořadí dle absolutního počtu získaných hlasů.

4.4. V případě tajné volby označí delegát na hlasovacím lístku svoji volbu u každého 
kandidáta  (volím/nevolím).  Není-li  volba  u  kandidáta  označena,  je  hlas  pro 
daného kandidáta brán jako zdržení se hlasování.

4.5. Pokud je po volbě méně členů VV PRP než stanovují Stanovy Pionýra, opakuje se 
volba po doplnění kandidátů či na dalším jednání. Pokud je zvoleno méně členů 
VV PRP, než bylo stanoveno před volbou, ale počet vyhovuje Stanovám Pionýra, 
není nutná další volba.

5. VOLBA ČLENŮ, PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY KONTROLNÍ KOMISE (KK)

5.1. Způsob volby členů je totožný s volbou členů VV PRP. Kontrolní komise má nej-
méně tři členy.

5.2. Předseda a místopředseda KK POP je následně po volbě členů  KK POP navrhnut z 
jejich řad jejími členy. PRP pak provede jeho volbu stejným způsobem, jako 
volbu jiných individuálních orgánů dle bodu 3. volebního řádu.

Volební řád je součástí jednacího řádu Pionýra, z. s. – Pražské organizace Pionýra.

Tento  volební  řád  nahrazuje  volební  řád  schválený  výročním  zasedání  PRP  dne 
6. prosince 2007.


