
 

Volební řád 

Sněmu Českého institutu interních auditorů, z. s. 
 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Volební řád ČIIA upravuje provádění voleb členů Rady, Kontrolní komise a 

členů Čestného prezídia (dále jen orgánů ČIIA). 

 

 

§ 2 

Volební komise 

 

(1) Pro řízení voleb volí sněm ČIIA v souladu s jednacím řádem sněmu volební 

komisi.  

(2) Volební komise si ze svého středu si volí předsedu. 

(3) Volební komise řídí průběh voleb: 

a) seznamuje sněm s kandidáty do orgánů ČIIA navrhovanými Radou ČIIA 

a s jejich stručnou profesní charakteristikou 

b) zjišťuje a vyhlašuje výsledky voleb 

c) zpracovává zápis o výsledku voleb. 

 

(4) Činnost volební komise končí zpracováním a podepsáním zápisu o výsledku 

voleb. Zápis podepisují všichni členové komise. 

 

 

§ 3 

Navrhování kandidátů 

 

(1) Návrh podle § 2, odst. 3, písm. a) musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení, bydliště navrhovaného kandidáta 

b) orgán ČIIA, do kterého je kandidát navrhován 

c) stručnou profesní charakteristiku kandidáta 

d) stručný popis záměrů (vizi) kandidáta o jeho budoucím působení 

v orgánu ČIIA (platí pouze pro volby do Rady ČIIA). 

e) souhlas navrhovaného s kandidaturou 



 

 

(2) Navrhovaný kandidát má právo na sněmu ČIIA před volbou vystoupit a 

seznámit voliče se svojí představou působení v orgánu ČIIA. 

 

 

§ 4 

Hlasovací lístky 

 

(1) Hlasovací lístky jsou sestaveny samostatně pro jednotlivé orgány ČIIA. 

     Hlasovací lístek obsahuje: 

a)  název ČIIA a datum konání sněmu  

b)  název orgánu ČIIA, pro jehož volbu je lístek určen 

c)  minimální a maximální počet členů orgánu ČIIA volených ve 

volbách 

c)  pořadové číslo, jméno a příjmení kandidáta 

 

 (2) Počet kandidátů uvedených na hlasovacím lístku odpovídá počtu kandidátů 

vzešlých z nominačního procesu. Na hlasovacím lístku jsou uvedeny ještě 

další volné řádky pro případné doplnění kandidátů. 

 

(3) Doplnění kandidátů do hlasovacích lístků je prováděno na základě diskuse a 

návrhu z pléna. Navrhovaným kandidátem musí být osobně oznámena profesní 

charakteristika a souhlas s kandidaturou. 

 

(4) Hlasovací lístky jsou vydávány členům ČIIA s hlasovacím právem při 

prezenci. Každý člen ČIIA obdrží jeden hlasovací lístek pro každý volený 

orgán ČIIA. V případě konání Sněmu s využitím technických prostředků 

elektronickým hlasováním („videokonference“) jsou hlasovací lístky 

zpřístupněny v systému okamžikem vyhlášení volby předsedou volební komise 

a na vyzvání předsedy zasedání. 

(5) Každý člen ČIIA má při volbách jeden hlas. 

 

 

§ 5 

Způsob voleb a zjišťování výsledků voleb 

 

(1) Volby členů orgánů ČIIA jsou prováděny tajným hlasováním.  

 



 

(2) Na hlasovacím lístku u každého kandidáta jsou uvedeny kolonky pro označení 

stanoviska voliče (pro, proti). 

 

(3)  Volič vyjadřuje svou vůli vyznačením křížku v příslušné kolonce u každého 

kandidáta. V případě, že neoznačí u kandidáta žádnou z kolonek, má se za to, 

že se u tohoto kandidáta zdržel hlasování. Jestliže volič dopsal na hlasovací 

lístek dalšího kandidáta, má se za to, že hlasuje „pro“, i když takto neoznačil 

příslušnou kolonku. 

 

(4) Neplatné jsou hlasovací lístky: 

a) které jsou upraveny nebo poškozeny takovým způsobem, že z nich není 

možné jednoznačně stanovit vůli voliče; 

b) u kterých je doplněno jméno kandidáta, který nevyslovil souhlas 

s kandidaturou; 

c) na kterých u jednoho kandidáta byla označena více než jedna z možností 

(pro, proti); 

d) na kterých počet volených kandidátů s volbou „PRO“ je větší než 

maximální počet členů orgánu ČIIA volených ve volbách. 

 

(5) Volba se uskuteční na vyzvání předsedy zasedání vhozením hlasovacího 

lístku do urny. V případě konání Sněmu formou videokonference se volba 

uskuteční prostřednictvím vyplnění hlasovacího lístku elektronicky. 

 

(6) Volební komise zjišťuje počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé 

kandidáty a sestavuje pořadí kandidátů podle obdržených hlasů. 

 

(7) Pořadí kandidátů dle obdržených hlasů se sestavuje podle kritérií: 

a)  počet hlasů „PRO“ – absolutní počet; 

b)  počet hlasů „PROTI“ - absolutní počet. 

 

(8) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří: 

a)  obdrželi nadpoloviční většinu hlasů „PRO“; nadpoloviční většina se 

počítá z počtu odevzdaných volebních lístků, 

b)  a v pořadí, určeném podle odst. 7, jsou na místě, které není větší než 

maximální počet členů orgánu ČIIA volených ve volbách. 

 

(9) V případě, že počet zvolených kandidátů podle odst. 8 nedosahuje stanovený 

minimální počet členů orgánu ČIIA volených ve volbách, pak jsou zvoleni i ti 

kandidáti, kteří jsou v pořadí, určeném podle odst. 7 písm. a), na místech do 



 

stanoveného minimální počtu členů orgánu ČIIA volených ve volbách (včetně), 

aniž by získali nadpoloviční většinu hlasů "PRO“. 

 

(10) V případě rovnosti hlasů na jedno volené místo, které je poslední volitelné 

do daného orgánu, rozhodne počet hlasů „proti“. Jestliže ani tím není možné 

určit pořadí, provede se doplňující volba, v níž je voleno pouze mezi těmito 

kandidáty. V tomto případě sněm rozhodne, zda volba bude provedena tajně 

nebo aklamací. 

 

 

§ 6 

Vyhlášení výsledků voleb 

 

(1) Volební komise vyhlásí před ukončením sněmu ČIIA výsledky voleb. Pokud 

to z časových důvodů není možné, zveřejní volební komise výsledky voleb 

společně s ověřeným zápisem z jednání sněmu. 

 

(2) Volební komise zpracovává zápis o výsledku voleb, který předává Radě ČIIA. 

 

 

§ 7 

Účinnost 

 

Volební řád nabývá účinnosti dnem 27. května 2021. 

 


