Volební řád
Občanského sdružení FanKlub Kabát, o.s.
§1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Volební řád upravuje volbu členů výkonného výboru (dále jen VV) a členů revizního výboru (dále jen
RV) dvěma způsoby:
1) tajným hlasováním
2) veřejným hlasováním
O způsobu hlasování rozhodnou hlasováním členové výkonného výboru.
§2A
PROVEDENÍ VOLBY TAJNÝM HLASOVÁNÍM
Článek 1.
Základní ustanovení
1. Členská schůze volí členy výkonného výboru a revizní komise bez určení funkcí.
2. Volby členů orgánů jsou tajné, s výjimkou volby předsedy a místopředsedy výkonného
výboru, kterého si volí členové tohoto orgánu mezi sebou a volby předsedy revizní komise,
kterého si taktéž volí členové tohoto orgánu mezi sebou.
3. Volby jsou právoplatné, pokud se jich zúčastní 30% členů s hlasovacím právem nebo
viz.stanovy článek VIII., odst.6.
Článek 2.
Registrace kandidátů
1. Kandidáti se mohou registrovat na předem uvedenou emailovou schránku, doporučeně
poštou na adresu sídla sdružení nebo osobně před zahájením členské schůze přímo volební
komisi. Kandidátka musí obsahovat jméno, příjmení, nick, ID číslo, bydliště a datum narození
(den, měsíc, rok).
2. Volební komise převezme seznam kandidátů od výkonného výboru a zkontroluje, zda údaje
uvedené na kandidátkách souhlasí s předloženým průkazem totožnosti (občanský průkaz,
řidičský průkaz nebo cestovní doklad).
3. Kandidát musí být v den konání voleb členem sdružení a nesmí mu být pozastaveno členství
výkonným výborem dle Stanov s návrhem na vyloučení, o kterém by měla rozhodovat
členská schůze. Volební komise prověří platnost členství na základě aktuálního seznamu
zaplacených členských příspěvků dodaného výkonným výborem.
4. Pokud kandidát nesplňuje podmínky pro registraci, vyškrtne ho volební komise ze seznamu
kandidátů.
5. Když volební komise dospěje k závěru, že kandidátní listina je připravena pro volby, uzavře ji
a její předseda prohlásí, že všichni kandidáti jsou platně zaregistrováni.
6. Hlasovací lístky pro tajné hlasování připraví předem VV svolávající členskou schůzi.
7. Přihlásí-li se někteří kandidáti splňující podmínky registrace přímo na členské schůzi, doplní
se kandidátní listina na místě podle pokynů předsedy volební komise.
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Článek 3.
Volební komise
1. Volební komise je orgánem členské schůze. Je tříčlenná. Volební komise řídí volby podle
Stanov a tohoto volebního řádu. Člen volební komise však nemůže kandidovat do žádné
volené funkce.
2. Členská schůze volí její členy, schvaluje jejího předsedu.
3. Člen volební komise má po celou dobu svého působení ve funkci všechna práva hlasovat
(volit).
4. Volební komise vydá hlasovací lístek pouze členu s hlasovacím právem, jeho oprávnění si
ověří na základě předložení průkazu totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní
doklad) a zároveň na základě aktuálního seznamu členů zkontroluje platnost jeho členství.
5. Volební komise sestavuje kandidátní listinu z navržených kandidátů, organizuje a řídí volbu,
vydává hlasovací lístky členům, sčítá hlasy odevzdané pro navržené kandidáty, sepisuje
protokol o výsledku voleb a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledcích voleb.
Článek 4.
Volby do výkonného výboru a revizní komise
1. Volby členů výkonného výboru a revizní komise se uskuteční tajně, a to i v případě, že byl do
těchto funkcí navržen jen stejný počet kandidátů, který má být zvolen.
2. Volby do VV a do RK musí být provedeny odděleně, tzn., že pro volbu VV i pro volbu RK musí
být vyhotoveny hlasovací lístky zvlášť a volbu členů VV je třeba ukončit před tím, než se
přistoupí k volbě členů RK.
3. Předseda volební komise před volbou pro každý volený orgán seznámí členskou schůzi se
způsobem úpravy hlasovacích lístků.
4. Volby se provádí hlasovacím lístkem. Každý volič obdrží od volební komise před volbou pro
každý volený orgán jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku musí být vyznačeno, který
orgán je jím volen. Hlasovací lístek musí být opatřen otiskem razítka sdružení.
5. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni jménem a příjmením v abecedním pořadí. Před
jménem každého kandidáta je uvedeno pořadové číslo. Ve spodní části hlasovacího lístku se
uvede počet kandidátů, který je možno volit.
6. Člen sdružení volí tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje pořadové číslo před jménem
kandidáta, kterému dává svůj hlas. Na hlasovacím lístku může být zakroužkováno nejvíce tolik
pořadových čísel, kolik je voleno do daného orgánu členů. Pokud je na hlasovacím lístku
zakroužkováno více pořadových čísel, než je voleno do daného orgánu členů nebo je
hlasovací lístek jiným způsobem upraven, je odevzdaný hlasovací lístek neplatný.
7. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která to
poznamená v protokolu o výsledku hlasování.
8. Upravený a přeložený hlasovací lístek vloží každý člen s hlasovacím právem do připravené
schránky. Jako první hlasují členové volební komise, po nich ostatní bez určení pořadí.
9. V tajné volbě je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. V případě, že
v prvním kole není zvolen předepsaný počet členů VV nebo RV, vyhlásí volební komise kolo
druhé, kterého se zúčastní tolik kandidátů, kolik chybí do stanoveného počtu VV. Je-li více
kandidátů na prvém nebo druhém místě, se stejným počtem hlasů, postupují do druhého
kola všichni takoví kandidáti. Nezískají-li ani v druhém kole kandidáti nadpoloviční většinu
hlasů, jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
10. Pro případ druhého kola voleb či rozhodovací volby připraví VV dostatečný počet čistých
hlasovacích lístků označených razítkem sdružení, na něž si podle pokynů předsedy volební
komise delegáti vlastnoručně dopíší identifikační údaje hlasovacího lístku (zda se jedná o
volbu členů VV či RK, zda jde o druhé kolo voleb či o rozhodovací volbu) a jméno a příjmení
kandidátů, kteří byli navrženi pro druhé kolo voleb či pro rozhodovací volbu a kteří byli
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zaregistrováni volební komisí a oznámeni jejím předsedou.
Nedojde-li ke zvolení pro stejný počet získaných hlasů v druhém kole nebo v rozhodovací
volbě, vyzve volební komise členskou schůzi k přestávce a poté se postup voleb opakuje.
V případě opětovného získání stejného počtu hlasů navrhne volební komise volby ukončit a
VV vyhlásí nový termín konání, který musí být nejpozději do 4 týdnů.
11. Volební komise po každém kole hlasování a po rozhodovací volbě oznámí jména a příjmení
zvolených kandidátů. Obsahem sdělení volební komise o výsledku tajného hlasování je
informace o tom kolik delegátů volilo, kolik bylo odevzdáno platných a kolik neplatných
hlasovacích lístků, kolik platných hlasů kandidát obdržel a zda byl do funkce zvolen.
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Článek 5.
Odvolání z funkce
Členská schůze je oprávněna odvolat z funkce člena výkonného výboru i člena revizní komise
v průběhu funkčního období těchto orgánů.
Členy orgánů uvedených v odst. 1 lze odvolat jen jednotlivě a jmenovitě. Není možné odvolat
výkonný výbor nebo revizní komisi jako celek.
Návrh na odvolání člena orgánu může podat výkonný výbor nebo členská schůze. Návrh na
odvolání člena orgánu musí být zařazen do programu členské schůze s uvedením jména a
příjmení člena orgánu, který má být odvolán.
Pokud je program jednání členské schůze takto schválen, schválí členská schůze ještě volební
komisi (v zásadě se jedná o negativní volbu), která připraví hlasování o odvolání člena orgánu
z funkce. Hlasování o odvolání musí být tajné. Volební komise při přípravě hlasování použije
přiměřeně ustanovení volebního řádu o tajné volbě s tím, že hlasovací lístky musí být
vyhotoveny tak, aby vůle hlasujícího delegáta mohla být projevena zcela nepochybně
( „ Souhlasím s odvoláním – jméno a příjmení – z funkce člena výkonného výboru / revizní
komise ANO – NE ).

Článek 6.
Doplňková volba
1. Stane-li se, že se z jakýchkoli důvodů uvolní místo člena výkonného výboru nebo člena revizní
komise v průběhu funkčního období, uskuteční se na nejbližší členské schůzi doplňovací
volba.
2. Pokud dojde k uvolnění místa v orgánu před členskou schůzí nebo je-li podán návrh na
odvolání člena orgánu z funkce, musí být zařazen do návrhu programu členské schůze, učiní
výkonný výbor všechna opatření podle tohoto volebního řádu k uskutečnění doplňovací volby
a rovněž doplňovací volba se provede stejným způsobem, jako volí-li se celý orgán.
3. V případě, že do voleb je navržen pouze jeden kandidát, musí získat nadpoloviční většinu
hlasů. Pokud kandidát nezíská potřebný počet hlasů, koná se druhé kolo.
4. Neobdrží-li ve druhém kole kandidát nadpoloviční většinu hlasů, provedou se nové volby na
příští členské schůzi.
Článek 7.
Vyhlášení výsledků, protokol o výsledku hlasování a zápis o průběhu voleb
1. Volební komise prostřednictvím svého předsedy oznámí výsledky hlasování každého kola a
jména zvolených kandidátů.
2. V protokolu o výsledku hlasování musí být uveden:
a) počet vydaných hlasovacích lístků
b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků
c) počet neodevzdaných hlasovacích lístků
d) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty.
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3. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledcích voleb, opatří datem a hodinou
vyhotovení zápisu a který podepisují všichni její členové. Zápis o průběhu a výsledcích voleb
spolu s protokoly o výsledku hlasování hlasovávání v jednotlivých kolech volby, odevzdanými
hlasovacími lístky a ostatními písemnostmi vypracovanými volební komisí předá předseda
volební komise předsedovi výkonného výboru. Uvedené písemné materiály se archivují
v místě sídla sdružení po dobu pěti let.
§ 2B
PROVEDENÍ VOLBY VEŘEJNÝM HLASOVÁNÍM
Článek 1.
Postup při organizaci voleb veřejným hlasováním – aklamací.
Volbu veřejným hlasováním, tj. zdvižením ruky, řídí předseda volební komise. Seznámí
účastníky členské schůze s kandidáty do výkonného výboru nebo kandidáty do revizního
výboru a nechá postupně hlasovat o každém kandidátovi jednotlivě.
Ostatní členové volební komise sčítají hlasy. V případě neobdržení nadpoloviční většiny hlasů nebo
rovnosti hlasů, postupuje se obdobně jako v článku 4 a 6 § 2 A tohoto volebního řádu.
Článek 2.
Zápis o průběhu voleb a vyhlášení výsledku hlasování
1. Volební komise prostřednictvím svého předsedy oznámí výsledky hlasování každého kola a
jména zvolených kandidátů.
2. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu voleb a výsledku hlasování veřejným hlasováním, ve
kterém uvede:
a) počet přítomných právoplatných voličů
b) počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty
c) datum a hodinu vyhotovení zápisu
d) opatří podpisy všech členů volební komise
Uvedené písemné materiály se archivují v místě sídla sdružení po dobu pěti let.
Volební řád schválen členskou schůzí ve Štětí, dne 20.03.2010

e-mail: info@fanklubkabat.cz

www.fanklubkabat.cz
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