Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
IČ 63840804
Tel. +420 725 807 396
e – mail: cus.kh@seznam.cz

ČESKÁ
UNIE SPORTU
__________________________________________________________________________________________
(Návrh)

VOLEBNÍ ŘÁD
valné hromady
Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
konané dne 26. 03. 2019
článek I.
Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů orgánů Okresního sdružení ČUS
Kutná Hora z.s., ve smyslu čl. III, odst. 2.6., písmeno c) a d), a dále odst. 3. a odst. 5. Stanov OS ČUS.
článek II.
Volební komise
1. Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená valnou hromadou. Volební komise dohlíží
na legální průběh voleb a potvrzuje jejich platnost.
2. Volební komise má 3 členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných
delegátů. Volba členů volební komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů.
3. Volební komise volí ze svého středu předsedu.
4. Volební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
článek III.
Zásady volby
1.

Valná hromada jako celek je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční
většina jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 30 minut po plánovaném zahájení
není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada
oprávněna jednat a usnášet se v počtu přítomných. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba
souhlasu nadpoloviční většina přítomných.

2.

Volba předsedy, členů výkonného výboru a členů kontrolní komise se provádí tajným
hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navržen více než jeden kandidát.

3.

Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen a tuto
přijme, pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci.,

4.

Kandidát nemusí být současně delegátem valné hromady.
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5.

Nejprve je volen předseda Okresního sdružení ČUS, poté členové výkonného výboru a členové
kontrolní komise.

6.

Volební komise při zajištění voleb vychází z návrhů kandidátů, které byly na základě výzvy
svolavatele valné hromady jemu předloženy členskými TJ/SK, a to ve stanovené lhůtě. V případě
nedostatečného počtu kandidátů na danou funkci, mohou návrh kandidáta podat delegáti VH
s hlasem rozhodujícím. Navrhovaný musí být na VH přítomen a musí s kandidaturou souhlasit.

7.

V případě, že nastane situace, která není volebním řádem řešena, předloží volební komise po
poradě s pracovním předsednictvem delegátům návrh dalšího postupu.
článek IV.
Volba předsedy OS ČUS

1. Předseda Okresního sdružení ČUS je volen všemi přítomnými delegáty valné hromady s hlasem
rozhodujícím. Předseda okresního sdružení je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných delegátů.
2. Je-li navrženo více kandidátů na předsedu Okresního sdružení ČUS a v prvním kole žádný z nich
nezíská nadpoloviční většinu hlasů delegátů, koná se 2. kolo voleb, do kterého postupují pouze
dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb a to podle celkového počtu hlasů získaných
jednotlivými kandidáty. V druhém kole je zvolen kandidát, hlasovala-li pro něj nadpoloviční
většina přítomných delegátů.
3. Pokud není předseda Okresního sdružení ČUS zvolen dle předchozích odstavců, předloží volební
komise valné hromadě OS ČUS ke schválení návrh dalšího postupu volby s tím, že i pro toto další
kolo volby platí, že kandidát musí být vždy schválen nadpoloviční většinou přítomných delegátů
s hlasem rozhodujícím.
článek V.
Volba členů výkonného výboru OS ČUS
1. Přítomní delegáti s hlasem rozhodujícím volí 6 nebo 8 členů výkonného výboru. O počtu členů
výkonného výboru při volbě nového orgánu rozhoduje vždy valná hromada.
2. Zvolen je kandidát, pro kterého hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů.
3. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů než je počet volených členů výkonného
výboru, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů. Pokud mají kandidáti shodný počet
hlasů, provede se na poslední obsazované místo rozhodující volba
4. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů než je volených, provede se 2. kolo
hlasování. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného počtu členů.
5. V případě, že bude navržen shodný počet kandidátů s počtem volených členů, uskuteční se volba
aklamací.
článek VI.
Volba místopředsedy OS ČUS
1.

V souladu se Stanovami OS ČUS, členové výkonného výboru zvolí ze svého středu
místopředsedu Okresního sdružení ČUS, a to prostou většinou hlasů.
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článek VII.
Volba kontrolní komise OS ČUS
1. Kontrolní komise je 3 členná. Členy kontrolní komise volí všichni přítomní delegáti valné
hromady. Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných
delegátů.
2. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je stanovený počet volených členů
kontrolní komise, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů. Pokud mají kandidáti
shodný počet hlasů, provede se na poslední obsazované místo rozhodující volba.
3. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů než je volených, provede se 2. kolo
hlasování. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného počtu členů.
Zvolení členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
článek VIII.
Návrh kandidátů pro volbu orgánů OS ČUS
VV OS ČUS stanoví před uskutečněním voleb do orgánů OS ČUS termíny pro předložení
návrhů kandidátů na předsedu OS ČUS, členů Výkonného výboru OS ČUS a členů Kontrolní komise
OS ČUS.
článek IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Podle tohoto volebního řádu se řídí i doplňovací volby v průběhu volebního období.

2.

Volební komise je oprávněna pro zajištění své činnosti spolupracovat, za podmínek jednacího
řádu valné hromady, s mandátovou komisí a s pracovním předsednictvem.

3.

V případě, že nastane situace, která není volebním řádem řešena, předloží předseda volební
komise po poradě s pracovním předsednictvem valné hromadě ke schválení návrh dalšího
postupu.

4.

Tento volební řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou OS ČUS 26. 03. 2019
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