
VOLEBNÍ ŘÁD  

I. Navrhování kandidátů do orgánů Svazu 

1. Kandidáti jsou navrhováni do předsednictva nebo do dozorčí rady. Každý člen Svazu 

má právo navrhnout pouze jednoho kandidáta do předsednictva nebo do dozorčí  rady. 

Návrhy na kandidáty podává člen Svazu na předepsaném formuláři před valnou 

hromadou kanceláři předsedy Svazu v termínech stanovených předsednictvem. 

Formulář obsahuje základní údaje o osobě kandidáta a podpis statutárního orgánu 

člena Svazu, který kandidáta navrhuje. 

2. Kandidát musí vyslovit s kandidaturou písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu nemůže 

být kandidát volen do příslušného orgánu. 

3. Na základě písemně předložených návrhů dosavadní předsednictvo připraví seznam 

kandidátů jako součást materiálů k valné hromadě. 

II. Počet členů orgánu a volební období 

1. V souladu se stanovami volí valná hromada na období 3 let 9 - 13 členné 

předsednictvo, 5 - 7 člennou dozorčí radu a jejich předsedy. 

2. Nemůže-li některý člen předsednictva nebo dozorčí rady z jakýchkoliv důvodů funkci 

nadále vykonávat, nebo vznikne-li závažný důvod pro ukončení jeho funkce, oznámí 

to člen Svazu, který ho zmocnil k zastupování ve valné hromadě předsednictvu nebo 

dozorčí radě. Členem tohoto orgánu zůstává do rozhodnutí nejbližší valné hromady. 

3. Při odstoupení člena předsednictva nebo dozorčí rady nebo při jeho odvolání valnou 

hromadou Svazu, bude doplněn příslušný orgán (předsednictvo nebo dozorčí rada) 

o  kandidáta v pořadí podle počtu získaných hlasů při posledních volbách. 

III. Volební komise 

 

K přípravě a provedení voleb do předsednictva a dozorčí rady volí valná hromada 5 

člennou volební komisi, která si ze svého středu volí předsedu.   

IV. Sestavení kandidátek 

1. Z návrhů kandidátů, předložených členy Svazu, sestaví volební komise kandidátku pro 

volbu do předsednictva a kandidátku pro volbu do dozorčí rady. Kandidátku vydá 

nejpozději jednu hodinu před zahájením voleb. 

2. Kandidátka obsahuje jména kandidátů seřazených abecedně podle příjmení s 

uvedením čísla člena Svazu, jeho názvu a údaj, zda jde o opakované členství v témže 

orgánu. 

V. Způsob volby 

1. Volby se konají tajným hlasováním. 

2. Každý zástupce člena Svazu má jeden hlas. 

3. Při volbě se na každé kandidátce označuje nejvíce tolik kandidátů, kolik je stanoveno 

pro volbu do příslušného orgánu. Označení se provádí zakroužkováním pořadového 

čísla před jménem. 

4. Při větším počtu označených kandidátů je hlasovací lístek neplatný. 

5. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. 

6. V případě stejného počtu hlasů u několika kandidátů, který by znamenal překročení 

stanoveného počtu členů voleného orgánu, se mezi nimi rozhodne aklamací. 



7. Po zvolení obou orgánů připraví volební komise ze zvolených členů kandidátky na 

volbu předsedy předsednictva a předsedy dozorčí rady. Volba probíhá stejným 

způsobem jako při volbě orgánů.   

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 

 

Projednáno a schváleno valnou hromadou Svazu dne 19. 11. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


