Volební řád Svazu chovatelů českého strakatého skotu
Volební řád Svazu chovatelů českého strakatého skotu byl schválen ustavujícím členským
shromážděním konaným dne 27. září 1990 v Krásné Hoře, okres Příbram.
Aktuální znění volebního řádu bylo schváleno členským shromážděním Svazu konaným dne
26.3.1997 ve Větrném Jeníkově.
§ 1 Účel
1. Volební řád vychází ze stanov Svazu a upravuje způsob a podmínky volby jeho
orgánů a funkcionářů, tj. jmenovitě:
• rady
• revizní komise
• předsedů a místopředsedů těchto orgánů.
2. Volební řád a jeho změny schvaluje členské shromáždění Svazu.
§ 2 Právo a platnost volby
1. Právo volit mají všichni zástupci řádných členů Svazu, resp. jeho volených orgánů
(dále jen oprávnění voliči), přítomní na zasedání příslušného orgánu.
2. Právo být volen mají všichni řádní členové Svazu, resp. jeho volených orgánů.
3. Každý oprávněný volič má jeden hlas a všechny hlasy mají stejnou platnost.
4. Platnost volby se řídí většinovým systémem. Právoplatně jsou zvoleni v prvém kole ti
kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet platných hlasů, nejméně však 50 %.
5. Pokud se nesplněním podmínky 50 % hlasů nenaplní v prvém kole voleb stanovený
počet členů voleného orgánu, resp. počet hlasů pro jmenovitou funkci (předsedů,
místopředsedů), proběhne bez zbytečných průtahů další kolo voleb na doplnění plného
počtu, resp. funkce.
6. Do dalšího kola voleb vstupují kandidáti, kteří neobdrželi stanovených 50 % hlasů
(pokud s tím souhlasí), popř. nově navržení kandidáti.
§ 3 Způsob volby
1. Volba orgánů, popř. funkcionářů Svazu se uskutečňuje buď veřejným nebo tajným
hlasováním. O způsobu volby rozhodne veřejným hlasováním příslušný orgán před
zahájením volby.
2. Radu a revizní komisi Svazu volí členské shromáždění. Podkladem pro volbu je
kandidátní listina, kterou navrhuje rada Svazu.
3. Volba předsedy a místopředsedů Svazu a volba předsedy a místopředsedy revizní
komise se uskutečňuje na ustavující schůzi těchto orgánů. Kandidátní listina se pro ni
zpravidla předem nesestavuje; volba probíhá na základě návrhů členů uvedených
orgánů.
§ 4 Volba veřejným hlasováním
1. Veřejné hlasování se uskutečňuje pomocí označených mandátních průkazů, které
obdrží všichni oprávnění voliči při prezenci.
2. Volba orgánů a funkcionářů Svazu probíhá buď odděleně, podle jednotlivých
kandidátů, nebo hromadně. Rozhodne o tom orgán příslušný k provedení volby před
zahájením voleb veřejným hlasováním.
3. Volební komise určí v potřebném počtu osoby pověřené sčítáním hlasů.

§ 5 Volba tajným hlasováním
1. Tajné hlasování se uskutečňuje pomocí kandidátních listů, na kterých je uvedeno
jméno, příjmení a název členské organizace navržených kandidátů. Kandidátní listy
obdrží všichni oprávnění voliči při prezenci.
2. Úpravy v kandidátních listech lze provést pouze:
• zřetelným přeškrtnutím celého jména a příjmení kandidáta, popř.
• zřetelným vepsáním jména jiného kandidáta, avšak nejvýše do stanoveného počtu
kandidátů.
Jinak upravené kandidátní listy jsou neplatné.
3. Neplatné kandidátní listy se posuzují jako neúčast při volbě.
§ 6 Výkon funkce
1. Zvolení členové orgánů a funkcionáři jsou zavázáni vykonávat svoji činnost po celé
funkční období řádně a k prospěchu Svazu a dodržovat jeho stanovy a jednací řád.
2. Ukončení činnosti voleného člena orgánu a funkcionáře v průběhu funkčního období
je možné jen ze závažných důvodů, zejména:
• úmrtím nebo ze zdravotních důvodů
• na základě písemného podání člena orgánu s uvedením důvodu
• rozhodnutím rady Svazu pro závažné porušení povinností; podněty k tomu
může podat kterýkoliv řádný člen Svazu.
§ 7 Doplňovací volby
1. Doplňovací volby se organizují v průběhu funkčního období
• při ukončení činnosti člena nebo členů jednotlivých orgánů a funkcionářů
• v zájmu doplnění stavu orgánů na stanovený počet.
2. Doplňovací volby je žádoucí organizovat na nejbližším zasedání orgánu příslušného k
volbě.
3. Doplňovací volby se řídí přiměřeně ustanoveními tohoto volebního řádu s tím, že je
zpravidla organizuje:
• volební komise pro funkci člena rady nebo revizní komise
• předseda revizní komise pro funkci předsedy, popř. místopředsedy Svazu
• předseda Svazu pro funkci předsedy, popř. místopředsedy revizní komise.
4. Členové orgánů nebo funkcionáři Svazu zvolení v doplňovacích volbách vykonávají
svoji funkci do konce probíhajícího funkčního období.
§ 8 Volební komise a organizace voleb
1. Volby do všech orgánů Svazu organizuje a řídí tříčlenná volební komise, zvolená
veřejným hlasováním na členském shromáždění. Členové volební komise nemohou
současně kandidovat do některého z volených orgánů.
2. Volební komise si volí ze svého středu předsedu, popř. může přizvat výkonného
tajemníka. Usnáší se prostou většinou hlasů.
3. K úkolům volební komise patří zejména:
• projednat návrhy kandidátů předložené radou a z pléna
• ověřit souhlas navržených osob s kandidaturou

•

seznámit s navrženými kandidáty oprávněné voliče a rozhodnout o případných
námitkách, návrzích a doplňcích, které musí být podány a projednány do
začátku voleb
• sestavit konečnou kandidátní listinu s uvedením
i. jména, příjmení a titulu
ii. členské organizace
• organizovat volby do rady a revizní komise a dohlížet na jejich regulérní
průběh
• organizovat volby předsedy a místopředsedů Svazu, předsedy a místopředsedy
revizní komise
• vyhodnotit výsledek voleb a seznámit s ním voliče
• vyhotovit protokol o výsledku voleb a zabezpečit řádné uložení všech dokladů
o volbách.
4. Působnost volební komise je ukončena ustavením všech orgánů Svazu.
§ 9 Závěrečné ustanovení
Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení členským shromážděním Svazu.

