
 

 

Doporučený postup volby Národního koordinátora 

pro členy sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 

(dále jen „Sdružení“) 

 

Tento postup upravuje volbu Národního koordinátora na území státu, ve kterém má 

Sdružení členy a navazuje na Vnitřní normu Sdružení č. 5/2021, o Národních koordinátorech.  

Národním koordinátorem může být podle stanov sdružení pouze právnická osoba, která je 

řádným nebo přidruženým členem Sdružení. Tato právnická osoba určí konkrétní fyzickou 

osobu v rámci volby Národního koordinátora podle článku 5 Vnitřní normy č. 5/2021,                     

o Národních koordinátorech, která ji bude při výkonu funkce Národního koordinátora 

zastupovat. Taková fyzická osoba musí být členem nebo zaměstnancem dané právnické osoby 

nebo být ve smluvním vztahu s touto právnickou osobou. Volba národního koordinátora je 

svrchovanou aktivitou členů Sdružení dané země. Subjekty z jiné partnerské země nemají 

právo do nominace a volby Národního koordinátora v dané zemi vstupovat.  

 

Navrhovaný postup volby: 

1. Členové Sdružení z jedné konkrétní země (minimálně 2) si mohou zvolit tzv. Národního 

koordinátora, který je volen prostou většinou hlasů (každý člen má jeden hlas). Národní 

koordinátor je volen na 4leté časové období.  

2. Ředitel Sdružení informuje elektronicky řádné a přidružené členy Sdružení v konkrétním 

státě o lhůtě pro podání nominací na post Národního koordinátora daného státu. Vzor 

přihlášky je přílohou tohoto postupu (zpracován formou Google formuláře), dále je 

k dispozici na webu Sdružení nebo na vyžádání na Stálém sekretariátu. Přihláška 

(nominace) musí obsahovat minimálně název právnické osoby a jméno a příjmení osoby, 

která je členem nominována na funkci Národního koordinátora.  

3. Nepřijde-li na Stálý sekretariát v dané lhůtě žádná přihláška (nominace), volba Národního 

koordinátora bude odložena. Další volba proběhne tehdy, až budou členové z daného 

státu připraveni a požádají ředitele (ústně či písemně) o vyhlášení nové volby. 

4. Ředitel rozešle členům informace o způsobu a lhůtě pro hlasování a určí termín konání 

volby Národního koordinátora. Volba proběhne online pomocí Google formuláře, který 



připraví Stálý sekretariát a rozešle všem členům z dané země se lhůtou 10 kalendářních 

dnů pro hlasování. Formulář bude obsahovat všechny nominované osoby za danou zemi. 

5. Po skončení lhůty vyhotoví Stálý sekretariát písemný záznam (protokol) o volbě 

Národního koordinátora daného státu s výsledkovou listinou (s uvedením názvu a počtu 

získaných bodů u každého nominovaného), který podepíše ředitel Sdružení, nejdéle do 7 

dnů od ukončení hlasování. Stálý sekretariát rozešle kopii písemného zápisu (protokolu) 

o jeho zvolení všem členům z dané země. V případě, že žádný kandidát nezíská prostou 

většinu hlasů, ředitel Sdružení vyhlásí druhé kolo volby Národního koordinátora.  

6. Ředitel Sdružení předloží Valné hromadě Sdružení písemné záznamy (protokoly) o volbě 

Národních koordinátorů. Valná hromada Sdružení bere na vědomí výsledky hlasování     

o volbě Národních koordinátorů per rollam (korespondenčně). 

7. Ředitel Sdružení předá právnické osobě, která získala mandát Národního koordinátora 

písemné potvrzení (zmocnění) o tom, že jménem členů z dané země zastupuje Sdružení 

za účelem rozvoje Cyrilometodějské stezky – Kulturní stezky Rady Evropy na území dané 

země a uzavře s touto právnickou osobou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. 

 

 

Příloha 1 – Vzor Přihlášky pro volbu Národního koordinátora – podklad pro Google formulář 

Příloha 2 – Vzor Hlasovacího lístku pro volbu Národního koordinátora – podklad pro Google formulář 

Příloha 3 – Vzor Protokolu volby Národního koordinátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přihláška (nominace) pro volbu Národního koordinátora 

(formou Google formuláře) 

 

 

Název právnické osoby (člena sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Údaje o osobě, kterou nominovaný člen určuje jako svého zástupce při výkonu funkce 

Národního koordinátora: 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Funkce / pracovní zařazení: ……………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje:  

Email:…………………………………………………………….. Telefon:………………………………………………………… 

Podpis nominovaného:………………………………………… 

Příloha přihlášky: reference/CV o délce max. 1000 znaků 

 

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce:   …………………………………………………………………………… 

Podpis statutárního zástupce:   …………………………………………………………………………… 

Datum:     …………………………………………………………………………… 



 

Hlasovací lístek k volbě Národního koordinátora  

(formou Google formuláře) 

 

Instrukce k procesu volby a způsobu hlasování. 

Název státu, v rámci kterého dochází k volbě. 

Seznam členů sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., z dané země 

s uvedením jména a příjmení nominovaných zástupců vytvořených dle zaslaných přihlášek. 

Jméno a příjmení hlasujícího zástupce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokol o volbě Národního koordinátora 

členy sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.  

na území státu:…………………….. 

 

Datum volby Národního koordinátora: DD.MM.RRRR 

Tabulka – výsledková listina vytvořená sekretariátem s pomocí tabulky vygenerované 

Googlem dle členy vyplněných Google formulářů – hlasovacích lístků se zvýrazněním 

zvoleného Národního koordinátora a počtem bodů, které hlasováním získal. 

 

 

 

 

 

Výše uvedení členové sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. zvolili 

(název Národního koordinátora) ………………………………………………………………….. jako svého 

Národního koordinátora v souladu s § VIII. platných stanov sdružení na dobu určitou, tj. od 

(datum volby): DD.MM.RRRR do (+ 4 roky): DD.MM.RRRR. 

Zástupcem Národního koordinátora při výkonu jeho funkce je:  

(jméno a příjmení zástupce) ……………………………………………………………………………………………………, 

E-mail:………………………………………………………………..Telefon:……………………………………………………… 

 

 

Tento protokol je předkládán Valné hromadě sdružení na vědomí. 

Datum zpracování: ……………………………………………………. 

Jméno, příjmení a podpis ředitele sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


