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Řád vnitrostranického referenda v ČSSD
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Vyhlášení vnitrostranického referenda
(1)

Celostátní vnitrostranické referendum (dále jen „referendum“) vyhlašuje Ústřední výkonný výbor (dále jen „ÚVV“). V případě žádosti o vyhlášení referenda podepsané alespoň 10 procenty členů strany vyhlašuje referendum Politické grémium ČSSD (dále jen
„PG“), a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. ÚVV nebo PG vyhlásí referendum tak, aby se konalo do šedesáti dnů od jeho vyhlášení.

(2)

Referendum se může konat:
a)
přímým hlasováním řádných členů ČSSD, nebo
b)
vyjádřením místních organizací ČSSD (dále jen „MO“), nebo
c)
jako korespondenční referendum řádných členů ČSSD.
V případě vyhlášení referenda PG se referendum může konat pouze přímým hlasováním
řádných členů ČSSD.

(3)

Usnesení ÚVV nebo PG o vyhlášení referenda obsahuje otázku nebo otázky pro referendum a způsob referenda podle odst. 2. V případě vyhlášení PG usnesení obsahuje
otázku nebo otázky uvedené v žádosti členů ČSSD podle odst. 1.
ČÁST DRUHÁ
REFERENDUM PŘÍMÝM HLASOVÁNÍM ŘÁDNÝCH ČLENŮ ČSSD
§2
Usnesení ÚVV nebo PG

Usnesení ÚVV nebo PG o vyhlášení referenda obsahuje též dny a hodiny konání referenda.
§3
Právo hlasovat v referendu
(1)

Právo hlasovat v referendu má řádný člen ČSSD, který byl členem ČSSD nejméně 30
dnů před konání referenda a kterému nebylo zrušeno, přerušeno nebo pozastaveno členství ke dni konání referenda (dále pro účely části druhé tohoto řádu jen „hlasující“).

(2)

Hlasující může vykonat své právo hlasovat, pokud je zapsán v seznamu hlasujících, v
hlasovacím místě prokáže svou totožnost a podepíše se do příslušného výpisu ze seznamu hlasujících.
§4
Seznam hlasujících

(1)

Seznam hlasujících vede a uzavírá Ústřední sekretariát ČSSD (dále jen „ÚS ČSSD“) na
základě evidence řádných členů ČSSD. Seznam hlasujících se uzavírá 3 kalendářní dny
přede dnem zahájení hlasování a výpis z něj se předává okresním komisím v rozsahu
odpovídajícím jejich spádovým obvodům.
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(2)

Třicet kalendářních dnů přede dnem zahájení referenda zašlou OVV na ÚS ČSSD seznam všech členů ČSSD v jejich okresní, městské nebo obvodní organizaci. Do tohoto
seznamu musí být umožněno nahlédnout každému členu ČSSD z této organizace.

(3)

Nejpozději do 3 dnů přede dnem zahájení referenda je člen ČSSD oprávněn podat na
ÚS ČSSD písemnou námitku proti tomu, že nebyl uveden v seznamu členů ČSSD zaslaném příslušným OVV podle odstavce 2, ačkoli v něm podle své příslušnosti
k okresní, městské nebo obvodní organizaci ČSSD měl být uveden. O námitce rozhodne
neprodleně s konečnou platností PG ČSSD.
§5
Orgány pro referendum

Pro účely referenda se vytvářejí tyto orgány:
a) okresní komise, nebo ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres, městská komise, nebo v hlavním městě Praze obvodní komise (dále jen „okresní komise“) a
b) ústřední komise.
§6
Okresní komise
(1)

Okresní komise se zřizuje pro každé hlasovací místo; má nejméně 3 členy a 3 náhradníky. Členy okresní komise včetně předsedy jmenuje příslušný OVV.

(2)

Okresní komise zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, dbá o pořádek v hlasovacím místě a po ukončení hlasování předá hlasovací schránku a dokumentaci ústřední
komisi. Její práci řídí předseda.
§7
Ústřední komise

(1)

Ústřední komise se zřizuje pro území České republiky; má nejméně 19 členů a 19 náhradníků. Členy ústřední komise jmenuje P ČSSD, a to 1 člena za každý kraj na základě
návrhů KVV, 2 členy na návrh ÚKK a 2 členy a předsedu komise na návrh PG ČSSD.
To platí i pro jmenování náhradníků příslušnými orgány.

(2)

Ústřední komise schvaluje podobu dokumentace pro okresní komise, kontroluje činnost
okresních komisí, sčítá výsledky hlasování ze všech okresů a obvodů a vyhotovuje zápis
o průběhu a výsledku hlasování za celou Českou republiku. Její práci řídí předseda.
§8
Informování hlasujících

Nejpozději 7 dnů přede dnem zahájení volby obdrží všichni hlasující na adresu svého trvalého
pobytu písemnou informaci o usnesení ÚVV nebo PG o vyhlášení referenda a o hlasovacím
místě. Ve stejné lhůtě obdrží předsedové MO písemnou informaci o tom, do jakého spádového obvodu hlasovacího místa přísluší jejich MO.
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§9
Hlasovací místo
(1)

Hlasovací místo v jednotlivých okresech nebo obvodech zřizuje či ruší PG ČSSD na
základě návrhu příslušného P OVV nebo OVV, a to tak, aby v rámci každého okresu
byla nejvýše tři hlasovací místa.

(2)

Spádový obvod hlasovacího místa odpovídá správnímu obvodu jedné nebo více obcí
s rozšířenou působností.

(3)

V hlavním městě Praze jsou hlasovacím místem sekretariáty obvodních organizací
ČSSD.

(4)

Volič hlasuje v hlasovacím místě, do jehož spádového obvodu náleží MO ČSSD, v níž
je volič členem.
§ 10
Hlasovací místnost

(1)

Hlasovací místnost musí být vybavena uzamykatelnou hlasovací schránkou označenou
číslem určeným pro toto hlasovací místo, dostatečným množstvím hlasovacích lístků a
úředních obálek, psacími potřebami, příslušným výpisem ze seznamu hlasujících a tímto řádem, který musí být hlasujícím na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2)

V hlasovacích místnostech jsou pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky určeny
zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.

(3)

Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné barvy a opatřeny
razítkem ČSSD, popřípadě dalším ochranným prvkem, určenými ÚS ČSSD.

(4)

Předseda okresní komise obdrží klíč k hlasovací schránce pro příslušnou hlasovací
místnost. Klíče ke všem hlasovacím schránkám jsou v držení ústředního tajemníka
ČSSD. V případě, že hlasovací schránky jsou trvale uzavřeny, musí Ústřední komise
zkontrolovat před jejich uzavřením, že jsou prázdné, zapečetí otvor pro vkládání hlasovacích lístků, a takto připravené hlasovací schránky doručí na jednotlivá hlasovací místa, kde Okresní komise odpečetí otvor pro vhazování hlasovacích lístků. Schránky otevírá pouze ústřední komise po jejich převzetí.
§ 11
Zahájení hlasování

(1)

Před zahájením hlasování předseda okresní komise zkontroluje, zda je hlasovací místnost vybavena podle § 11.

(2)

Po provedení kontroly podle odst. 1 předseda okresní komise uzamkne hlasovací
schránku a prohlásí hlasování za zahájené.
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(3)

Hlasovací schránka musí být po celou dobu určenou k hlasování a až do jejího předání
ústřední komisi ke sčítání hlasů uzamčena.

§ 12
Hlasovací lístky
(1)

Na hlasovacím lístku musí být uvedeny:
a) údaje podle § 1 odst. 3 a § 2 obsažené v usnesení ÚVV nebo PG,
b) poučení o způsobu hlasování,
c) v levé části slovo „ANO“, v pravé části slovo „NE“ a vedle každého z těchto slov
rámeček.

(2)

Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu, stejné velikosti, na papíru téže
barvy, jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka ÚS
ČSSD.
§ 13
Hlasování

(1)

Hlasovací lístky obdrží hlasující v hlasovací místnosti v době hlasování.

(2)

V hlasovací místnosti volič prokáže svou totožnost členským průkazem ČSSD
s členským kupónem pro rok, v němž se hlasování koná, a podepíše se do výpisu ze seznamu hlasujících. Pokud není ve výpisu uveden, rozhodne okresní komise, zda mu hlasování umožní. Poté mu komise vydá hlasovací lístek a úřední obálku. Neprokáže-li
hlasující svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno.

(3)

Hlasující hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(4)

Při hlasování postupují členové okresní komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky nesmí být nikdo přítomen zároveň s hlasujícím. Na žádost hlasujícího, který nemůže sám vložit hlasovací lístek do úřední obálky z důvodu zdravotního postižení, může však být
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku jiný volič, s výjimkou člena komise,
a hlasovací lístek za něj vložit do úřední obálky.

(5)

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí hlasující do prostoru určeného k
úpravě hlasovacích lístků, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví. Odpověď na otázku vyznačí hlasující na hlasovacím lístku tak, že ji v příslušném rámečku
označí křížkem. V tomto prostoru poté vloží hlasovací lístek do úřední obálky.

(6)

Hlasující hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okresní komisí do hlasovací schránky. Za
hlasujícího, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací
schránky, může tak učinit jiný hlasující, nikoliv však člen okresní komise.

(7)

Hlasujícímu, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okresní komise hlasování neumožní.
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§ 14
Změny v čase pro hlasování
Nastanou-li vážné a nepředvídatelné okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okresní komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však vždy o jednu hodinu, nerozhodla-li ústřední komise jinak. Okresní komise o takovém opatření vyrozumí hlasující prostřednictvím sekretariátu OVV, MěVV nebo ObVV ČSSD uvede to do zápisu o průběhu hlasování.
§ 15
Ukončení hlasování
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se hlasovací místnost, avšak
předtím se umožní hlasovat všem hlasujícím, kteří jsou v hlasovací místnosti nebo před ní.
Potom prohlásí předseda okresní komise hlasování za ukončené. Čas ukončení hlasování se
uvede v zápisu o průběhu hlasování.
§ 16
Zjišťování výsledků hlasování
(1)

Po ukončení hlasování dá předseda okresní komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací
lístky, úřední obálky a hlasovací schránku. Poté zajistí jejich neprodlené předání ústřední komisi, a to spolu s klíčem k hlasovací schránce.

(2)

Ústřední komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z hlasovací schránky. Jiné než úřední obálky ústřední komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny
v hlasovací schránce bez úřední obálky. Úřední obálky, vyjmuté z hlasovací schránky,
spočítá a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu voličů z příslušného
hlasovacího místa.

(3)

Po otevření úředních obálek ústřední komise z nich vyloučí tu úřední obálku, která bude
obsahovat více než jeden hlasovací lístek, nebo lístek, který není schváleným hlasovacím lístkem, anebo je prázdná. Počet úředních obálek, stanovený podle odst. 2, se sníží
o všechny takto vyloučené úřední obálky.

(4)

Každý člen ústřední komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda ústřední komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

(5)

Každý řádný člen ČSSD zapsaný do seznamu voličů má právo nahlédnout po ukončení
hlasování do příslušného výpisu ze seznamu voličů, aby si ověřil, zda údaj o jeho účasti
na hlasování odpovídá skutečnosti.
§ 17
Posuzování hlasovacích lístků

(1)

Ústřední komise otevře odevzdané a spočítané úřední obálky, vyjme z nich hlasovací
lístky a započte platný hlas „ANO“ nebo platný hlas „NE“ za každý platný hlasovací
lístek, na kterém je odpověď vyznačena způsobem podle § 14 odst. 5.

(2)

Neplatný je ten hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.
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(3)

Ústřední komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 2 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(4)

Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků nebo není-li hlasovací lístek vložen do
úřední obálky, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a ústřední komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(5)

Hlas hlasujícího je neplatný,
a) je-li na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích odpověď „ANO“ i
„NE“,
b) není-li na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích žádná odpověď,
c) není-li na hlasovacím lístku v příslušných rámečcích odpověď vyznačena platným
způsobem, tj. křížkem v rámečku;
ústřední komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu
jejich neplatnosti.

(6)

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z
něho patrny potřebné údaje. K jiným než stanoveným úpravám hlasovacího lístku se
nepřihlíží.

(7)

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje ústřední komise.
§ 18
Zápis o průběhu a výsledku hlasování

(1)

Ústřední komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování.

(2)

V zápise ústřední komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:
a) doba zahájení a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,
b) počet hlasovacích míst, v nichž proběhlo hlasování, a počet převzatých hlasovacích
schránek,
c) celkový počet osob zapsaný v každém hlasovacím místě do výpisu ze seznamu hlasujících,
d) počet hlasujících, kterým byly vydány úřední obálky,
e) počet odevzdaných úředních obálek,
f) počet odevzdaných platných hlasů,
g) počet hlasů „ANO“ a počet hlasů „NE“.

(3)

Zápis podepíší členové ústřední komise; jestliže některý z členů této komise podpis
odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(4)

Sečtené hlasovací lístky a veškerou dokumentaci předá ústřední komise ÚS ČSSD, který tyto dokumenty archivuje po dobu 90 dnů ode dne ukončení hlasování.
§ 19
Platnost referenda, přijetí a závaznost rozhodnutí

(1)

Referendum je platné, pokud se jej zúčastnilo více než 25% všech řádných členů ČSSD.
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(2)

Rozhodnutí v referendu je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina řádných
členů ČSSD, kteří se zúčastnili referenda.

(3)

Výsledek referenda je závazný pro všechny členy a orgány ČSSD.
§ 20
Technicko-organizační zabezpečení referenda

Technicko-organizační zabezpečení referenda provádí ÚS ČSSD na základě stanov ČSSD,
tohoto řádu a usnesení schválených P ČSSD k jeho provedení.
ČÁST TŘETÍ
KORESPONDENČNÍ REFERENDUM ŘÁDNÝCH ČLENŮ ČSSD
§ 21
Právo hlasovat v korespondenčním referendu řádných členů ČSSD
(1) Právo hlasovat v korespondenčním referendu řádných členů ČSSD (dále pro účely
části třetí tohoto řádu jen „korespondenční referendum“) má každý řádný člen ČSSD,
a) který byl řádným členem ČSSD nejméně k datu, ke kterému ÚVV vyhlásí
„stopstav členské základny“; k tomuto datu se má za to, že byl uzavřen seznam hlasujících v korespondenčním referendu co do počtu takových hlasujících, a
b) kterému nebylo zrušeno, přerušeno nebo pozastaveno členství ke dni zahájení
konání korespondenčního referenda,
(dále pro účely části třetí tohoto Řádu jen „hlasující“).
(2) Hlasující může vykonat své právo hlasovat, pokud
a) je zapsán v seznamu hlasujících v korespondenčním referendu, a
b) ke dni zahájení korespondenčního referenda splňuje podmínky pro hlasujícího
podle odst. 1, a
c) bude postupovat postupem podle § 35.
§ 22
Seznam hlasujících v korespondenčním referendu
(1) Seznam hlasujících vede ÚS ČSSD na základě evidence řádných členů ČSSD; postupuje se přitom i podle dalších odstavců tohoto paragrafu.
(2)
Nejpozději do šesti kalendářních dnů od vyhlášení korespondenčního referenda
může řádný člen ČSSD nahlásit tajemníkovi OVV příslušného podle jeho MO poštovní adresu, na kterou chce zaslat dokumentaci v rámci korespondenčního referenda (dále jen „poštovní adresa“). Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty se při korespondenčním referendu vychází z adresy trvalého pobytu uvedené v evidenci řádných
členů ČSSD vedené ÚS ČSSD.
(3) Nejpozději ve lhůtě šesti kalendářních dnů od vyhlášení korespondenčního referenda
musí být na příslušném OVV umožněno nahlédnout do seznamu dle odst. 1 každému
řádnému členu ČSSD z příslušné okresní, městské nebo obvodní organizace, a to výhradně za účelem, aby si nahlížející ověřil, zda je v příslušném seznamu dle odst. 1
uveden a zda je u jeho jména uvedena poštovní adresa dle odst. 2; nahlížejícímu bude
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prezentována jen ta část seznamu dle odst. 1, která se týká jeho osoby (tj. ostatní části
seznamu musí být vhodným způsobem zakryty nebo znemožněna jejich čitelnost nebo
znemožněn přístup k nim). Nahlížející si ze seznamu dle odst. 1 nesmí pořizovat výpisy, opisy, kopie nebo fotografie – to neplatí o údajích, týkajících se výhradně jeho
osoby. Nahlížení do seznamu dle odst. 1 organizačně zabezpečuje tajemník OVV.
(4) ÚS ČSSD zpracuje z evidence řádných členů ČSSD seznam hlasujících
v korespondenčním referendu, a uvede v něm i poštovní adresu u těch členů, kteří postupovali podle odst. 2, a tento seznam předá PG ČSSD.
§ 23
Usnesení ÚVV o vyhlášení korespondenčního referenda
(1) Dnem vyhlášení korespondenčního referenda se rozumí den, kdy ÚVV schválí usnesení o vyhlášení korespondenčního referenda.
(2) Usnesení ÚVV o vyhlášení korespondenčního referenda obsahuje též stanovení dalších údajů týkajících se korespondenčního referenda, pokud je to potřeba nebo pokud
to upravuje tento řád.
(3) Usnesení ÚVV o vyhlášení korespondenčního referenda budiž bez zbytečného odkladu po svém schválení, nejpozději však následující kalendářní den po takovém schválení, publikováno na webových stránkách ČSSD, odkud nebude odstraněno dříve než
předseda Ústřední komise pro korespondenční referendum (§ 26) vyhlásí výsledek korespondenčního referenda; dnem takové publikace se má zato, že se s takovým usnesením mohli seznámit všichni členové ČSSD. Kromě toho se usnesení ÚVV o vyhlášení korespondenčního referenda zveřejní bez zbytečného odkladu po jeho schválení
v listinné podobě na všech OVV a KVV.
§ 24
Orgány pro korespondenční referendum
(1) Úkoly spojené s přípravou korespondenčního referenda plní a postavení orgánu pro
korespondenční referendum má PG.
(2) Úkoly spojené s průběhem hlasování a při zjišťování výsledků korespondenčního referenda plní a postavení orgánu pro korespondenční referendum má Ústřední komise pro
korespondenční referendum.
(3) Některé dílčí úkoly na úsecích dle odst. 1 a/nebo 2 plní ÚS ČSSD, pokud tak stanoví
tento řád.
§ 25
PG
PG:
a) jmenuje členy a náhradníky Ústřední komise pro korespondenční referendum,
b) schvaluje konečnou podobu dokumentace v rámci korespondenčního referenda,
c) rozesílá hlasujícím prostřednictvím ÚS ČSSD dokumentaci v rámci korespondenčního referenda,
d) plní další úkoly dle tohoto řádu.
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§ 26
Ústřední komise pro korespondenční referendum
(1) Ústřední komise pro korespondenční referendum (dále pro účely části třetí tohoto řádu
jen „Ústřední komise“) se zřizuje pro celé území České republiky.
(2) Ústřední komise má 31 členů a stejný počet náhradníků s tím, že každý konkrétní člen
má svého konkrétního náhradníka. Členové Ústřední komise a náhradníci musejí být
řádnými členy ČSSD.
(3) Členy Ústřední komise jmenuje PG, a to:
a) 3 členy dle svého uvážení a výběru; návrh na delegaci může podat každý člen PG,
b) 2 členy za každý kraj, resp. hlavní město Prahu, a to na základě delegace příslušných předsednictev příslušných KVV (dále jen „P KVV“). Členy a náhradníky
Ústřední komise lze takto delegovat do deseti kalendářních dní od vyhlášení korespondenčního referenda; nedeleguje-li příslušné P KVV příslušné osoby ve lhůtě
pro to stanovené a/nebo ve stejné lhůtě o delegaci neinformuje PG prostřednictvím
předsedy ČSSD, rozhodne o členech za příslušný kraj, resp. hlavní město Prahu,
bez dalšího PG,
(4) PG ze členů Ústřední komise jmenovaných dle odst. 3 písm. a) jmenuje předsedu
Ústřední komise.
(5) Ustanovení odst. 3 platí i pro jmenování náhradníků členů Ústřední komise.
(6) Členství v Ústřední komisi zaniká:
a) dnem ukončení činnosti Ústřední komise, kterým se rozumí 15. den po vyhlášení
výsledků korespondenčního referenda,
b) úmrtím,
c) okamžikem, kdy předseda Ústřední komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se
funkce člena Ústřední komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d) okamžikem, kdy předseda Ústřední komise obdrží písemné odvolání člena Ústřední komise tím, kdo jej delegoval,
e) zrušením, přerušením nebo pozastavením členství v ČSSD,
f) ve dnech konání korespondenčního referenda, nevykonává-li člen Ústřední komise
svoji funkci, jeho nepřítomnost trvá déle než 48 hodin, a na zániku jeho členství se
usnesla nejméně 4/5 většina všech členů Ústřední komise.
(7) Za člena, jehož členství zaniklo podle odst. 6 povolá předseda Ústřední komise (a není-li ho, pak PG) jeho náhradníka. Nastoupí-li místo předsedy Ústřední komise náhradník, ustanovení odst. 4 se použije obdobně.
(8) Ústřední komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných
členů.
(9) Ústřední komise:
a) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

10

I./27

b) sčítá výsledky hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování za celou Českou republiku,
c) vyhlašuje prostřednictvím svého předsedy výsledek korespondenčního referenda,
d) plní další úkoly dle tohoto řádu.
(10)

Práci Ústřední komise řídí předseda.

(11)
ÚKK má právo delegovat až 4 své členy jako pozorovatelskou misi při činnosti
Ústřední komise; členové pozorovatelské mise mají právo každý sčítací den plnit úkoly dle § 41 odst. 15.
§ 27
Dokumentace v rámci korespondenčního referenda
(1) Dokumentací v rámci korespondenčního referenda (dále pro účely části třetí tohoto řádu jen „dokumentace“) se rozumí:
a) hlasovací lístek,
b) úřední obálka,
c) odpovědní obálka,
d) verifikační lístek,
e) obálka, ve které se zasílají hlasujícímu listiny dle písm. a) až d) [dále jen „odesílací
obálka“].
(2) Dokumentace nemůže být vytištěna v jedné tiskárně. PG zadá prostřednictvím ÚS
ČSSD tisk dokumentace různým tiskárnám.
(3) Vytiskne se jen tolik kusů dokumentace, kolik je hlasujících v uzavřeném seznamu
hlasujících v korespondenčním referendu (§ 22 odst. 4).
§ 28
Hlasovací lístek
(1) Na hlasovacím lístku musí být uvedeny:
a) den vyhlášení korespondenčního referenda,
b) otázku (otázky) pro korespondenční referendum,
c) u každé otázky pro korespondenční referendum v levé části slovo „ANO“, v
pravé části slovo „NE“ a vedle každého z těchto slov rámeček,
d) poučení o způsobu hlasování, zejména pak:
 s výslovným upozorněním, že hlasující nesmí odpovědní obálku (§ 30)
jakkoliv upravovat, zejména z důvodu utajení identifikace odesílajícího
před otevřením odpovědní obálky dopisovat na odpovědní obálku své jméno, příjmení a adresu,
 datum, vyjádřené dnem, měsícem a rokem, do kdy musí hlasující v rámci
korespondenčního referenda dát odpovědní obálku k poštovní přepravě.
(2) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu, stejné velikosti, na papíru
téže barvy, gramáže, jakosti a týchž rozměrů.
(3) Hlasovací lístek musí být opatřen ochrannými prvky podstatně ztěžujícími falšování
hlasovacího lístku (například nedovoleného kopírování, apod.). Obsah a rozsah
ochranných prvků na hlasovacím lístku stanoví PG.
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(4) O konečné podobě hlasovacího lístku, při respektování výše uvedených ustanovení,
rozhodne PG.
(5) V případě zřejmých tiskových chyb se hlasovací lístky nepřetiskují; PG zabezpečí prostřednictvím všech OVV a KVV vyvěšení informace o těchto chybách ve všech místnostech, kde OVV a KVV sídlí, a na webových stránkách ČSSD.
§ 29
Úřední obálka
(1) Do úřední obálky vkládá hlasující hlasovací lístek.
(2) Úřední obálka má barvu oranžovou.
(3) Úřední obálky musí být neprůhledné, z papíru téže barvy, gramáže, jakosti a týchž
rozměrů.
(4) O konečné podobě úřední obálky, při respektování výše uvedených ustanovení, rozhodne PG.
§ 30
Odpovědní obálka
(1) Odpovědní obálka obsahuje zejména
a) na lícní straně v pravém dolním rohu adresu adresáta ve tvaru:
Česká strana sociálně demokratická
Ústřední komise pro korespondenční referendum
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1

b) na lícní straně v rámečku údaj: „NEOTVÍRAT! KORESPONDENČNÍ REFERENDUM“,
c) na lícní straně údaje dle příslušného právního předpisu, obchodních nebo jiných
podmínek poskytovatele poštovní licence nebo smlouvy s poskytovatelem poštovní
licence, týkající se náležitostí odpovědní zásilky, kde poštovné hradí příjemce.
(2) Na odpovědní obálce nesmí být uvedeno jméno a příjmení a adresa odesílajícího.
(3) Odpovědní obálky musí být neprůhledné, z papíru téže barvy, gramáže, jakosti a týchž
rozměrů, potištěné písmem téhož druhu a stejné velikosti.
(4) O konečné podobě odpovědní obálky, při respektování výše uvedených ustanovení,
rozhodne PG.
§ 31
Verifikační lístek
(1) Verifikační lístek obsahuje místopřísežné prohlášení hlasujícího, s uvedením jeho
jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu, že hlasovací lístek upravil

12

I./27

sám, vložil jej sám do úřední obálky, tu sám zalepil a takto zalepenou úřední obálku
vložil do odpovědní obálky, tu sám zalepil a sám odpovědní obálku odevzdal
k poštovní přepravě, nebo, je-li hlasujícím, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu anebo nemůže z jiných důvodů číst nebo psát (dále jen „indisponovaný hlasující“), že hlasovací lístek za něj podle výslovných pokynů indisponovaného
hlasujícího upravila a vložila jej do úřední obálky jiná svéprávná osoba rozdílná od
členů nebo náhradníků Ústřední komise nebo od členů ÚKK (dále jen „pomocník“), že
tuto úřední obálku pomocník s výslovným souhlasem indisponovaného hlasujícího zalepil a vložil do odpovědní obálky, tu zalepil a odevzdal k poštovní přepravě.
(2) Verifikační lístek obsahuje i vlastnoruční podpis hlasujícího.
(3) Za indisponovaného hlasujícího, který nemůže psát, se podepíše vlastním jménem
pomocník s uvedením svého jména a příjmení a uvede i důvody, proč tak činí on.
(4) Verifikační lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu, stejné velikosti, na papíru
téže barvy, gramáže, jakosti a týchž rozměrů.
(5) O konečné podobě verifikačního lístku, při respektování výše uvedených ustanovení,
rozhodne PG.
§ 32
Odesílací obálka
(1) Odesílací obálka obsahuje zejména
a) na lícní straně v levém horním rohu adresu odesílatele ve tvaru:
Česká strana sociálně demokratická
Politické grémium
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1

b) na lícní straně v rámečku údaj: „KORESPONDENČNÍ REFERENDUM“,
c) na lícní straně v pravém dolním rohu poštovní adresu hlasujícího, na kterou má být
dokumentace zasílána.
(2) Odesílací obálky musí být neprůhledné, z papíru téže barvy, gramáže, jakosti a týchž
rozměrů, potištěné písmem téhož druhu a stejné velikosti.
(3) O konečné podobě odesílací obálky, při respektování výše uvedených ustanovení, rozhodne PG.
§ 33
Společná ustanovení o tisku dokumentace
Každá tiskárna, tisknoucí jednotlivé části dokumentace, musí mít s ČSSD předem uzavřenu
dohodu o mlčenlivosti a o nakládání s osobnímu údaji, která tiskárnu a všechny osoby na její
straně přicházející do styku s jakýmikoliv údaji poskytovanými tiskárně ohledně příslušné
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zakázky (zejména pak osobními údaji hlasujících, apod.) zejména zaváže k mlčenlivosti
ohledně takových údajů.
§ 34
Zasílání dokumentace hlasujícím
(1) Dokumentaci zasílá PG prostřednictvím ÚS ČSSD každému hlasujícímu doporučeným
dopisem pouze jednou, a to výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence.
(2) Náhradní dokumentaci ani její jednotlivé části nelze hlasujícím ani zaslat, ani vydat, a
to ani v případě ztráty nebo poničení dokumentace nebo jejích částí, nebo v případě
nedoručení dokumentace držitelem poštovní licence konkrétnímu hlasujícímu.
(3) Dokumentace musí být všem hlasujícím odeslána nejpozději do třiceti kalendářních
dnů od vyhlášení korespondenčního referenda.
(4) O poštovní adrese hlasujících, na kterou je zasílána dokumentace, platí § 22 odst. 2 a
4.
(5) Počet odeslaných kusů dokumentace a adresáti dokumentace (hlasující) se pro kontrolu zjistí z tzv. podacího archu. Podací arch budiž dán k dispozici Ústřední komisi.
§ 35
Hlasování
(1) Hlasující hlasuje osobně, zastoupení není přípustné; tím není dotčeno ustanovení odst.
4) a 6).
(2) Hlasovací lístek hlasující předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky
(§ 29) a tu zalepí.
(3) Odpověď na otázku vyznačí hlasující na hlasovacím lístku tak, že ji v příslušném rámečku označí křížkem.
(4) Indisponovaný hlasující (§ 31 odst. 1) vydá výslovné pokyny pomocníkovi (§ 31 odst.
1), aby za něj podle jeho výslovných pokynů hlasovací lístek upravil způsobem dle
odst. 3) a vložil jej do úřední obálky a zalepil úřední obálku.
(5) Hlasující hlasuje tak, že hlasovací lístek vloží do úřední obálky a tu zalepí a zalepenou
úřední obálku vloží do odpovědní obálky (§ 30), přidá do odpovědní obálky i vyplněný a podepsaný verifikační lístek (§ 31), tuto odpovědní obálku zalepí a předá ji
k poštovní přepravě.
(6) Za indisponovaného hlasujícího (§ 31 odst. 1), který není schopen vložit hlasovací lístek do úřední obálky a tuto úřední obálku spolu s verifikačním lístkem vložit do odpovědní obálky nebo příslušné obálky zalepit nebo odpovědní obálku předat k poštovní
přepravě, tak může s výslovným souhlasem indisponovaného hlasujícího učinit pomocník (§ 31 odst. 1).
(7) Odpovědní obálka musí být doručena na adresu (Česká strana sociálně demokratická, Ústřední komise pro korespondenční referendum, Hybernská 1033/7, 110 00
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Praha 1) nejpozději do 24:00 hod. padesátého kalendářního dne od vyhlášení korespondenčního referenda a to výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence.
(8) Má se za to, že dnem zahájení hlasování je první kalendářní den následující po dni,
kdy PG prostřednictvím ÚS ČSSD započal se zasíláním dokumentace (§ 34 odst. 1,3).
§ 36
Nakládání s odpovědními obálkami po jejich doručení Ústřední komisi
do započetí zjišťování výsledků hlasování
(1) Odpovědní obálky doručené Ústřední komisi nesmí až do započetí zjišťování výsledků hlasování (§ 39) nikdo otevřít.
(2) Agendu přijímání odpovědních obálek zabezpečuje ÚS ČSSD. Na každou odpovědní
obálku vyznačí příslušný zaměstnanec ÚS ČSSD, zabezpečující poštovní styk, den,
měsíc a rok doručení adresátovi [§ 30 odst. 1 písm. a)]. ÚS ČSSD neumožní přijetí
odpovědní obálky, která je doručována jiným způsobem, než prostřednictvím držitele
poštovní licence, se kterým má uzavřenu smlouvu. Zejména nebude umožněno přijetí
odpovědní obálky doručované osobně do podatelny ÚS, prostřednictvím tzv. kurýra
apod.
(3) Odpovědní obálky budou průběžně, jak budou docházet, po vyznačení data doručení,
předávány příslušným zaměstnancem ÚS ČSSD zabezpečujícím poštovní styk pověřenému členovi Ústřední komise, kterého určí Ústřední komise; ten je uloží ve zvláštní
místnosti vyhrazené pro tento účel na ÚS ČSSD.
(4) Po dobu do započetí zjišťování výsledků hlasování mají do takové místnosti přístup
pouze členové Ústřední komise. Tato místnost musí být vždy, když v ní nedlí člen
(členové) Ústřední komise, zamčena a zapečetěna. Před každým vstupem do takové
zapečetěné místnosti musí člen Ústřední komise prozkoumat neporušenost pečeti.
(5) Bude-li pečeť poškozena, okolnosti vyšetří a stanovisko dalšího postupu přijme
Ústřední komise; neodkladné úkony v tomto případě činí předseda Ústřední komise.
(6) Klíče od výše uvedené místnosti uchovává předseda Ústřední komise, který si jejich
zapůjčení jinému členu Ústřední komise zaznamenává v protokole.
§ 37
Okamžik ukončení hlasování
Za okamžik ukončení hlasování se považuje 24:00 hod. padesátého kalendářního dne od vyhlášení korespondenčního referenda. Tento okamžik se vždy uvede v zápisu o průběhu hlasování.
§ 38
Platnost korespondenčního referenda, přijetí a závaznost rozhodnutí
(1) Korespondenční referendum je platné, pokud se jej zúčastnilo více než 25 % hlasujících.
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(2) Rozhodnutí v korespondenčním referendu je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina hlasujících.
(3) Výsledek korespondenčního referenda je závazný pro všechny členy a orgány ČSSD
(článek 38 odst. 3 Stanov ČSSD).
§ 39
Zjišťování výsledků hlasování
(1) Zjišťování výsledků hlasování započne nejdříve třetí pracovní den následující po
ukončení hlasování; provádí jej Ústřední komise; děje se tak v místnosti, kde jsou uloženy odpovědní obálky (§ 36 odst. 3).
(2) Ústřední komise nejprve spočítá neotevřené doručené odpovědní obálky a počet doručených odpovědních obálek porovná s počtem odeslaných kusů dokumentace dle
příslušného podacího archu (§ 34 odst. 5); vyloučí přitom z počítání
a) jiné než originální odpovědní obálky podle tohoto řádu, které nesmí otevřít,
b) odpovědní obálky, které nejsou zalepeny,
c) odpovědní obálky dané k poštovní přepravě po okamžiku ukončení hlasování.
Ustanovení § 35 odst. 7 věta poslední platí i zde. Takové odpovědní obálky nesmí Ústřední komise otevřít.
Předmětem počítání naopak Ústřední komise učiní i odpovědní obálky, na které odesílatel v rozporu s tímto řádem připsal své jméno a příjmení, popř. i svou adresu.
(3) Je-li počet počítaných odpovědních obálek nižší než číslo, které odpovídá právě
25 % počtu odeslaných kusů dokumentace dle příslušného podacího archu (§ 34 odst.
5), je korespondenční referendum neplatné, neboť se má za to, že se korespondenčního referenda nezúčastnilo více jak 25 % hlasujících.
(4) Má-li jakýkoliv člen Ústřední komise podezření, že sečtený výsledek neodpovídá skutečnosti, může požádat Ústřední komisi o přepočítání; Ústřední komise mu vždy vyhoví a provede přepočítání.
(5) Ústřední komise i v případě dle odst. 3 přistoupí k otevírání odpovědních obálek a
k posuzování hlasovacích a verifikačních lístků; postupuje přitom podle § 41.
§ 40
Přeměna korespondenčního referenda v anketu o otázkách položených
v korespondenčním referendu
(1) Má se bez dalšího za to, že v případě dle § 39 odst. 3 se korespondenční referendum
změnilo v anketu o otázkách položených v korespondenčním referendu hlasujícím (dále jen „anketa“).
(2) Výsledek ankety není závazný ani pro členy ČSSD, ani pro orgány ČSSD.
(3) V případě dle § 39 odst. 3 vyhotoví Ústřední komise ve dvojím vyhotovení zápis o
průběhu a výsledku hlasování o anketě, který podepíší členové Ústřední komise; důvody případného odmítnutí podpisu se uvedou v samostatné příloze k zápisu.
V uvedeném zápise se uvede zejména:
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a) den zahájení hlasování (§ 35 odst. 8),
b) okamžik ukončení hlasování (§ 37),
c) celkový počet hlasujících zapsaných v seznamu hlasujících v korespondenčním
referendu (§ 22 odst. 5),
d) počet hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace,
e) počet odpovědních obálek počítaných podle odst. 2,
f) počet nepočítaných odpovědních, popř. jiných, obálek podle odst. 2,
g) kolik procent počítaných odpovědních obálek odpovídá počtu hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace podle písm. d),
h) počet odevzdaných úředních obálek,
i) počet odevzdaných hlasovacích lístků,
j) počet odevzdaných verifikačních lístků,
k) konstatování Ústřední komise, že korespondenční referendum je neplatné podle
§ 38 odst. 1 a § 39 odst. 3 tohoto řádu,
l) počet odevzdaných platných hlasů v anketě,
m) počet hlasů "ANO" a počet hlasů "NE" ke každé otázce, jež byla předmětem
ankety,
n) bylo-li rozhodnutí ke každé otázce ankety přijato či nikoliv.
(4) K zápisu Ústřední komise přiloží stručnou zprávu o obsahu stížností, pokud jí byly
podány, a o usneseních, která k nim přijala. Ústřední komise bez zbytečného odkladu
informuje stěžovatele o obsahu usnesení k jeho stížnosti.
(5) Předseda Ústřední komise má právo na konci každého sčítacího dne zveřejnit na
webových stránkách ČSSD průběžné neoficiální výsledky ankety.
(6) Bezprostředně po vyhotovení a podepsání zápisu dle odst. 3 předseda Ústřední komise
vyhlásí výsledek ankety. Zápis dle odst. 3 se zveřejní na webových stránkách ČSSD a
do jeho kopie bude umožněno nahlédnout každému na sekretariátech OVV.
(3) Sečtené odpovědní obálky, hlasovací lístky, úřední obálky a verifikační lístky a veškeré související písemnosti a dokumentaci předá Ústřední komise ÚS ČSSD, který tyto dokumenty archivuje po dobu nejméně půl roku ode dne ukončení hlasování.
§ 41
Posuzování hlasovacích a verifikačních lístků
(1) Ústřední komise provádí otevírání odpovědních obálek, jež jsou předmětem počítání.
V pořádku jsou i odpovědní obálky, na které odesílatel v rozporu s tímto řádem připsal
své jméno a příjmení, popř. i svou adresu.
(2) Ústřední komise vyjme z každé odpovědní obálky úřední obálku a verifikační lístek,
vyjme z úřední obálky hlasovací lístek, a posoudí je.
(3) Ústřední komise započte platný hlas "ANO" nebo platný hlas "NE" za každý platný
hlasovací lístek, na kterém je odpověď vyznačena způsobem podle § 35 odst. 3.
(4) Neplatný je hlasovací lístek,
a) který nebyl vložen do zalepené úřední obálky,
b) je-li úřední obálka přetržena,
c) který není na předepsaném tiskopise dle tohoto řádu nebo je přetržený,
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d) nebyl-li spolu se zalepenou úřední obálkou obsahující hlasovací lístek
v odpovědní obálce přiložen i verifikační lístek podle tohoto řádu,
e) je-li verifikační lístek (přiložený spolu se zalepenou úřední obálkou obsahující
hlasovací lístek) v odpovědní obálce přetržený,
f) u něhož verifikační lístek přiložený v odpovědní obálce neodpovídá požadavkům dle § 31 odst. 1 až 3.
(5) Ústřední komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 4 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.
(6) Je-li v odpovědní obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování;
k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a Ústřední komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.
(7) Je-li v korespondenčním referendu položena jen jedna otázka, je hlas hlasujícího neplatný,
a) je-li na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích odpověď
"ANO" i "NE",
b) není-li na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích žádná odpověď,
c) není-li na hlasovacím lístku v příslušných rámečcích odpověď vyznačena platným způsobem, tj. křížkem v rámečku;
Ústřední komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu
jejich neplatnosti.
(8) Jsou-li v korespondenčním referendu položeny dvě a více otázek, je hlas hlasujícího
neplatný jen v případě té otázky, u které
a) je na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích odpověď "ANO"
i "NE",
b) není na hlasovacím lístku zakřížkována v příslušných rámečcích žádná odpověď,
c) není na hlasovacím lístku v příslušných rámečcích odpověď vyznačena platným způsobem, tj. křížkem v rámečku;
Ústřední komise na tyto hlasovací lístky vyznačí důvod neplatnosti hlasu u konkrétní
otázky.
(9) Poškození (např. natržení apod.) nebo přeložení hlasovacího lístku nebo verifikačního
lístku nemá vliv na platnost hlasovacího lístku, pokud jsou z něho patrny potřebné
údaje, nestanoví-li tento řád jinak. To platí přiměřeně i o úřední obálce. K jiným než
tímto řádem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.
(10)

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností Ústřední komise.

(11)
Hlasovací lístky, úřední obálky, verifikační lístky a odpovědní obálky se po určitém počtu kusů, o kterém rozhodně Ústřední komise, shromaždují do jednotkových
balení (např. krabice). Tato jednotková balení představují vzorky dokumentace.
(12)
Každý člen Ústřední komise může nahlížet do hlasovacích lístků nebo verifikačních lístků, úředních obálek nebo počítaných odpovědních obálek; předseda
Ústřední komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
(13)

V místnosti, kde Ústřední komise sčítá hlasy, mají právo být
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a) v každý sčítací den na dobu nezbytně nutnou pro plnění jejich níže uvedených
úkolů přítomni členové ÚKK určení jako pozorovatelská mise dle § 26 odst.
11,
b) osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední komise.
(14)
Osoby uvedené v odst. 13 se však nijak nepodílejí na sčítání hlasů a na posuzování platnosti hlasovacích lístků nebo verifikačních lístků, a na jiné činnosti Ústřední komise, není-li dále stanoveno jinak.
(15)
Do jednotkových balení hlasovacích lístků mají každý sčítací den právo nahlížet a kontrolovat jejich obsah, včetně obsahu hlasovacích lístků, členové ÚKK určení
jako pozorovatelská mise dle § 26 odst. 11). Zjistí-li byť v jediném jednotkovém balení hlasovacích lístků chybovost sečtených hlasů vyšší než 5 %, musí ze strany
Ústřední komise dojít k automatickému přepočítání všech hlasů ve všech jednotkových baleních hlasovacích lístků. Je-li chybovost menší než 5 %, má pozorovatelská
mise ÚKK právo požadovat přepočítání hlasů v nejvíce 20 % jednotkových baleních
hlasovacích lístků.
(16)
Předseda Ústřední komise má právo na konci každého sčítacího dne zveřejnit
na webových stránkách ČSSD průběžné neoficiální výsledky korespondenčního referenda.
§ 42
Zápis o průběhu a výsledku hlasování
(1) Ústřední komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování,
který podepíší členové Ústřední komise. Důvody případného odmítnutí podpisu se
uvedou v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise Ústřední komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:
a) den zahájení hlasování (§ 35 odst. 8),
b) okamžik ukončení hlasování (§ 37),
c) celkový počet hlasujících zapsaných v seznamu hlasujících v korespondenčním
referendu (§ 22 odst. 5),
d) počet hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace,
e) počet odpovědních obálek počítaných podle § 39 odst. 2,
f) počet nepočítaných odpovědních, popř. jiných, obálek podle § 39 odst. 2,
g) kolik procent počítaných odpovědních obálek odpovídá počtu hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace podle písm. d),
h) počet odevzdaných úředních obálek,
i) počet odevzdaných hlasovacích lístků,
j) počet odevzdaných verifikačních lístků,
k) počet odevzdaných platných hlasů,
l) počet hlasů "ANO" a počet hlasů "NE" ke každé otázce, jež byla předmětem
korespondenčního referenda,
m) konstatování Ústřední komise, že korespondenční referendum je platné podle §
38 odst. 1 a § 39 odst. 3 tohoto řádu,
n) bylo-li rozhodnutí ke každé otázce korespondenčního referenda přijato či nikoliv.
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(3) K zápisu Ústřední komise přiloží stručnou zprávu o obsahu stížností, pokud jí byly
podány, a o usneseních, která k nim přijala. Ústřední komise bez zbytečného odkladu
informuje stěžovatele o obsahu usnesení k jeho stížnosti.
(4) Bezprostředně po vyhotovení a podepsání zápisu dle odst. 2 předseda Ústřední komise
vyhlásí výsledek korespondenčního referenda. Zápis dle odst. 2 se zveřejní na webových stránkách ČSSD a do jeho kopie bude umožněno nahlédnout každému na sekretariátech OVV.
(5) Sečtené odpovědní obálky, hlasovací lístky, úřední obálky a verifikační lístky a veškeré související písemnosti a dokumentaci předá Ústřední komise ÚS ČSSD, který tyto dokumenty archivuje po dobu nejméně půl roku ode dne ukončení hlasování.
§ 43
Technicko – organizační zabezpečení korespondenčního referenda provádí ÚS ČSSD na základě Stanov ČSSD, tohoto řádu a usnesení schválených podle povahy věci Ústřední komisí
nebo PG k jeho provedení.
§ 44
Úhrada výdajů spojených s prováděním korespondenčního referenda
Výdaje orgánů pro korespondenční referendum se hradí z prostředků ČSSD.
§ 45
Výklad jednotlivých ustanovení části třetí tohoto řádu, týkající se korespondenčního referenda
nebo ankety, provádí do okamžiku ukončení hlasování PG, poté pak Ústřední komise.

ČÁST ČTVRTÁ
REFERENDUM VYJÁDŘENÍM MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ ČSSD
§ 46
Způsob referenda
MO v referendu hlasují prostřednictvím svých usnesení. Každá MO má jeden hlas.
§ 47
Platnost referenda, přijetí a závaznost rozhodnutí
(1)

Referendum je platné, pokud se ve stanovené lhůtě vyjádřila více než 1/3 všech MO.

(2)

Rozhodnutí v referendu je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina MO, které se vyjádřily.

(3)

Výsledek referenda je závazný pro všechny členy a orgány ČSSD.
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ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 48
Přezkum platnosti referenda
Na návrh ÚKK ČSSD může prohlásit referendum za neplatné Sjezd ČSSD nebo ÚVV
ČSSD. Referendum může být prohlášeno za neplatné tehdy, má-li Sjezd ČSSD nebo ÚVV
ČSSD za to, že byly porušeny Stanovy ČSSD nebo tento řád způsobem, který mohl ovlivnit
výsledky hlasování.
§ 49
Platnost a účinnost
(1) Tento řád nabývá platnosti jeho schválením ÚVV a účinnosti dnem 14. 6. 2014.
(2) Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje Řád vnitrostranického referenda v ČSSD ze
dne 14. prosince 2013, schválený na 5. zasedání ÚVV ČSSD.
* * *
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