
V O L E B N Í  Ř Á D

I. Úvodní ustanovení

Volební  řád  Sdružení  Klecansko,  Větrušicko  a  okolí  (dále  jen  Sdružení)  vychází  ze stanov  Sdružení 
a upravuje pravidla pro volby Výboru Sdružení a Dozorčí rady Sdružení.

II. Volba

1. Volba  je  svobodný výběr  kandidátů  do  Výboru  Sdružení a  do  Dozorčí  rady  Sdružení (dále  jen 
orgánů). Složení jednotlivých  orgánů, volební právo a podmínky kladené na jednotlivé kandidáty 
jsou ustanoveny ve Stanovách Sdružení.

2. Členská schůze schvaluje pro účely zajištění voleb tříčlennou volební komisi z řad členů Sdružení. 
Návrh  na  složení  volební  komise  předkládá  členské  schůzi  stávající  Výbor  Sdružení.  Kandidáti 
do voleného orgánu nemohou být členy volební komise.

3. Každý člen Sdružení má právo podílet se na volbě orgánu jedním hlasem. Za členy sdružení, které 
jsou právnickými osobami, hlasuje zástupce písemně pověřený statutárním orgánem.

4. Kandidáty  na  volbu do  orgánu  navrhuje  Výbor  Sdružení.  Každý  z  členů  sdružení  má  právo 
navrhnout vedle navržených kandidátů další(ho) kandidáty(a), pakliže navrhovaný kandidát splňuje 
podmínky na člena orgánu dané stanovami.

5. Volební komise sestaví z navržených kandidátů volební lístek. Volební lístek obsahuje název orgánu, 
do kterého jsou kandidáti voleni, počet volených členů a seznam kandidátů v abecedním pořadí (dle 
příjmení).  U každého kandidáta je povinně uvedeno pořadové číslo na volebním lístku, příjmení, 
jméno, titul, nepovinně pak u fyzické osoby věk a zaměstnání.

6. Volební lístek je předáván členům Sdružení před uskutečněním voleb proti podpisu.
7. Každý z kandidátů má na členské schůzi právo seznámit v časově omezeném vystoupení všechny 

přítomné členy se svým programem, jak naplňovat cíle sdružení.
8. Volba do orgánu je přímá s tajným hlasováním.
9. Volbu  do  orgánu  vyhlašuje  předseda  volební  komise.  Stanoví  čas,  kdy  bude  ukončen  příjem 

volebních lístků. Celková délka časového období pro odevzdání volebního lístku je nejvýše 20 minut.
10. Volba  kandidáta  do  orgánu  je  provedena  označením (zakroužkováním,  případně  zakřížkováním) 

pořadového čísla odpovídajících kandidátů na volebním lístku.
11. Za neplatné jsou považovány ty volební lístky, na kterých není označen žádný kandidát, na kterých 

je označeno více kandidátů než je počet členů voleného orgánu,   na kterých jsou jména dalších 
kandidátů připsána dodatečně nebo lístky silně mechanicky poškozené.

12. Po ukončení odevzdání volebních lístků provede volební komise  vyhodnocení voleb a do 30 minut 
od ukončení voleb provede vyhlášení výsledků voleb.

13. Pokud po vyhodnocení volby nemůže být orgán ve stanoveném počtu volených členů jednoznačně 
určen,  je  provedena  doplňovací  volba sporných členů.  Při  doplňovací  volbě je označován pouze 
jeden kandidát.

III. Přechodná ustanovení

1. Pokud není stávající Výbor Sdružení ustanoven, ve smyslu zákona 83/1990 Sb. jej na první členské 
schůzi nahrazuje přípravný výbor.

2. Vyhlášením  vyhodnocení  voleb  jednoznačně  ustavující  nový  orgán  končí  období  dosavadnímu 
orgánu. Případné odvolání proti průběhu volby podané do 24 hodin od vyhlášení řeší členská schůze 
neprodleně svolaná.

3. Tento volební řád může být použit i pro volbu jiných orgánů, shodne-li se na tom členská schůze.

Ve Větrušicích, 25.05.2010 Výbor sdružení

Radek Fürst Jiří Manda Ing. Martin Řimnáč


