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3.4. Neprokáže-li delegát svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. 

3.5. Delegát může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů orgánů ČsOL má být zvoleno. 

3.6. Delegáti hlasují aklamací. 

Čl. 4. 
Způsob hlasování 

4.1. Hlasování probíhá v pořadí 
4.1.1. Volba Předsedy ČsOL a 4 místopředsedů ČsOL. 
4.1.2. Volba 12 členů Předsednictva Republikového výboru ČsOL. 
4.1.3. Volba 5 členů Ústřední revizní komise ČsOL a 5 členů Rozhodčí rady ČsOL. 
4.1.4. Volba členů Republikového výboru ČsOL. 
4.1.5. Potvrzení náhradníků do Republikového výboru ČsOL. 

4.2. Postup jednotlivých voleb 
4.2.1. Volba Předsedy ČsOL a 4 místopředsedů ČsOL je prováděna tajnou volbou. 

Každý delegát obdrží před hlasováním hlasovací lístek s kandidáty pro volbu předsedy a hlasovací 
lístek s kandidáty pro volbu místopředsedů. Jedním křížkem označí svou volbu předsedy a 
maximálně 4 křížky označí svou volbu 4 místopředsedů. Vyplněné volební lístky vhodí delegát do 
zapečetěné urny, se kterou bude procházet mezi lavicemi skrutátor. Volební komise z odevzdaných 
volebních lístků zapíše do kandidátní listiny SO ČsOL jednotlivým kandidátům počty obdržených 
hlasů. Za předsedu ČsOL je zvolen kandidát, který obdržel největší počet hlasů z platných volebních 
lístků. Za místopředsedu ČsOL jsou zvoleni 4 kandidáti, kteří se umístili na 1. až 4. místě dle 
získaného počtu hlasů. 

4.2.2. Volba 12 členů Předsednictva Republikového výboru ČsOL je prováděna tajnou volbou. 
Každý delegát obdrží před hlasováním hlasovací lístek s kandidáty pro volbu 12 členů Předsednictva 
Republikového výboru ČsOL. Maximálně 12 křížky označí svou volbu 12 členů Předsednictva 
Republikového výboru ČsOL. Vyplněné volební lístky vhodí delegát do zapečetěné urny, se kterou 
bude procházet mezi lavicemi skrutátor. Volební komise z odevzdaných volebních lístků zapíše do 
kandidátní listiny PRV ČsOL jednotlivým kandidátům počty obdržených hlasů. Za člena PRV ČsOL je 
zvoleno 12 kandidátů, kteří se umístili na 1. až 12. místě dle získaného počtu hlasů. 

4.2.3. Volba 5 členů Ústřední revizní komise ČsOL a 5 členů Rozhodčí rady ČsOL je prováděna tajnou 
volbou. 
Každý delegát obdrží před hlasováním hlasovací lístky s kandidáty pro volbu 5 členů Ústřední revizní 
komise ČsOL a 5 členů Rozhodčí rady ČsOL. Maximálně 5 křížky označí svou volbu 5 členů ÚRK ČsOL 
a 5 členů RR ČsOL. Vyplněné volební lístky vhodí delegát do zapečetěné urny, se kterou bude 
procházet mezi lavicemi skrutátor. Volební komise z odevzdaných volebních lístků zapíše do 
kandidátní listiny ÚRK ČsOL a RR ČsOL jednotlivým kandidátům počty obdržených hlasů. Za člena 
Ústřední revizní komise ČsOL je zvoleno 5 kandidátů, kteří se umístili na 1. až 5. místě dle získaného 
počtu hlasů. Kandidáti na 6. -10. místě dle počtů hlasů se stávají náhradníky do ÚRK ČsOL. Za člena 
Rozhodčí rady ČsOL je zvoleno 5 kandidátů, kteří se umístili na 1. až 5. místě dle získaného počtu 
hlasů. Kandidáti na 6. -10. místě dle počtů hlasů se stávají náhradníky do RR ČsOL. 

4.2.4. Volba členů Republikového výboru ČsOL zastupujících jednotlivé jednoty je prováděna veřejnou 
volbou dle kandidátní listiny. Delegáti hlasují aklamací. Volba je platná, pokud je přítomna 
nadpoloviční většina všech delegátů sněmu. 

4.2.5. Volba členů Republikového výboru ČsOL, kteří získali nominace na doplnění Republikového výboru 
ČsOL do 15 členů, je prováděna veřejnou volbou. Delegáti hlasují aklamací pro každého kandidáta 
samostatně. Jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů přítomných delegátů v pořadí 
podle počtu získaných hlasů. Volba je platná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 
delegátů sněmu. 
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4.2.6. Potvrzení náhradníků do Republikového výboru ČsOL je prováděno aklamací. Volba je platná, pokud 
je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů sněmu. 

4.3. Tajné volby 
4.3.1. Volí se pomocí volebních lístků zaškrtáváním. Každý delegát může zaškrtnout pouze maximální 

počet kandidátů dle volných pozic pro jednotlivé orgány. Delegát má právo na volebním lístku 
označit i menší počet volených kandidátů. 

4.3.2. Volební lístky s více křížky, než je maximální počet volných pozic, jsou neplatné. 
4.3.3. Jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů (křížků) přítomných delegátů v pořadí 

podle počtu získaných hlasů a volných pozic. 
4.3.4. Sčítání volebních hlasů delegátů zajišťují členové volební komise a zapisují počty obdržených hlasů 

do kandidátní listiny. 
4.3.5. Volební lísky se neskartují, ale ukládají pro případnou kontrolu. 

4.4. Veřejné volby 
4.4.1. Volí se aklamací. 
4.4.2. Volba je platná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů sněmu. 
4.4.3. Sčítání volebních hlasů delegátů zajišťují skrutátoři ve spolupráci s členy volební komise. 
4.4.4. V zápisu z každé volby musí být uvedeno: 
4.4.4.1. Počet přítomných delegátů s hlasovacím právem. 
4.4.4.2. Počet hlasů pro navrženého kandidáta. 
4.4.4.3. Výrok o zvolení či nezvolení kandidáta. 

4.5. V zápise volební komise musí být uvedeny všechny eventuální výhrady členů volební komise. 

4.6. Nastanou-li jakékoliv procedurální pochybnosti či nutnost bezprostředně reagovat na vzniklou situaci, 
rozhodne sněm hlasováním. 

4.7. V průběhu sněmu se sejde Ústřední revizní komise ČsOL a Rozhodčí rada ČsOL a zvolí předsedy. 
4.7.1. Volba proběhne aklamací. 
4.7.2. Jejich jednání řídí pověřený zástupce volební komise. 

Čl. 5. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Podrobný zápis volební komise bude zpracován do 30 dnů po skončení sněmu a podepíší ho všichni 
členové volební komise. 

5.2. Volební řád je součástí jednacího řádu sněmu ČsOL. 

5.3. Sněm schválil volební řád sněmu dne 28. září 2019 a tím vstupuje v platnost. 

V Praze dne 28. září 2019 

předseda pracovního předsednictva sněmu ČsOL: 

člen pracovního předsednictva sněmu ČsOL: 
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