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Volební řád SRLA ČR
I.

Volič
Voličem je každý řádný člen SRLA ČR

II.

Kandidát

1. Kandidátem do Výboru SRLA ČR a Revizní komise SRLA ČR se může stát každý člen
SRLA ČR, splňuje-li všechny níže uvedené podmínky:
a. platí pravidelně a ve správné výši členské příspěvky a plní i ostatní povinnosti člena,
b. je navržen členem SRLA ČR,
c. písemně potvrdí volební komisi souhlas s kandidaturou do příslušného orgánu SRLA
ČR a skutečnost, že v případě zvolení bude svoji funkci vykonávat,
d. v den voleb dosáhne věku alespoň 18-ti let.
2. Kandidát smí kandidovat pouze do jednoho orgánu SRLA ČR.

III.

Kandidátka

1. Kandidátku sestavuje Volební komise na základě návrhů členů a Výboru SRLA ČR.
2. Kandidátky pro volby do orgánů SRLA ČR jsou sestaveny odděleně.
3. Kandidátka je formulář „Kandidátka do voleb SRLA ČR“ a je uložen ve sbírce dokumentů
SRLA ČR nebo na webových stránkách SRLA ČR.
4. Jména na kandidátce jsou seřazena abecedně.
5. Počet kandidátů na kandidátce není omezen.
6. Kandidátka je platná pouze v případě, že je opatřena podpisem Předsedy SRLA ČR a
razítkem SRLA ČR
7. Kandidátka musí minimálně obsahovat:
a.

příjmení a jméno,

b.

datum narození,

c.

datum vstupu do SRLA ČR,

17

IV.

d.

současné povolání,

e.

kdo kandidáta navrhl,

f.

vykonávané funkce v orgánech SRLA ČR, v případě, že již některé v minulosti
zastával.

Volební komise

1. Členy volební komise v počtu 3 osob navrhuje odstupující Výbor SRLA ČR a svým
hlasováním následně schvaluje Plenární schůze SRLA ČR. Vždy nejpozději do 14-ti dnů
po vyhlášení termínu voleb.
2. Výbor SRLA ČR navrhuje Volební komisi z řad členů SRLA ČR.
3. Člen volební komise nesmí být kandidátem do nově volených orgánů SRLA ČR. V
případě, že je navržen, musí se vzdát práce ve volební komisi. Náhradního člena Volební
komise určí Výbor SRLA ČR.
4. Volební komise SRLA ČR si zvolí předsedu.
5. Volební komise SRLA ČR organizuje průběh voleb, dohlíží nad řádným průběhem voleb a
zodpovídá za výsledky voleb.
6. Povinnosti Volební komise SRLA ČR:
a. určit termín, do kdy je nutné podat návrhy na kandidáty a tyto návrhy po ukončení
termínu shromáždit,
b. projednat s navrhovanými souhlas s jejich kandidaturou,
c. zařadit na kandidátku všechny navrhované kandidáty, kteří písemně souhlasí se svojí
kandidaturou,
d. sestavit a zveřejnit uzavřenou kandidátku nejméně 14 dní před termínem voleb,
e. seznámit všechny voliče s kandidátkou a s technickými podrobnostmi voleb,
f. doručit všem voličům volební lístek,
g. dohlížet nad správným průběhem voleb,
h. provést vyhodnocení voleb a seznámit s jejich výsledky členy SRLA ČR nejpozději do
pěti dnů po uskutečnění voleb.
7. Volební komise SRLA ČR je dále povinna svolat schůzi nově zvolených orgánů SRLA ČR
nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výsledku voleb.
8. Předseda volební komise SRLA ČR řídí schůzi nově zvoleného orgánu SRLA ČR až do
zvolení nového Předsedy SRLA ČR.
9. Volební komise SRLA ČR zpracuje o průběhu a výsledcích voleb závěrečný protokol,
který je spolu s platným volebním řádem archivován. Formulář je uložen ve sbírce
dokumentů SRLA ČR.
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V.

Volební období

1. Orgány SRLA ČR jsou voleny na dobu tří let.

VI.

Složení orgánů SRLA ČR

1. Výbor SRLA ČR je volen v počtu 11 členů.
2. Revizní komise SRLA ČR je volena v počtu 3 členů.

VII.

Organizace voleb

1. Odstupující Výbor SRLA ČR je povinen:
a. vyhlásit termín konání voleb nejpozději 3 měsíce před datem jejich konání a současně
nejméně 6 měsíců před ukončením svého funkčního období,
b. zajistit zvolení Volební komise SRLA ČR, přípravu, organizaci a materiální
zabezpečení voleb (např. volební místnost, nebo jiná místa k odevzdání kandidátekvolebních lístků, místo pro zasílání volebních lístků při korespondenční formě voleb
apod.)
2. Volební lístek obsahuje:
a. jména a příjmení kandidátů řazených abecedně stejným způsobem jako na kandidátce,
b. volná místa pro doplnění kandidátů voličem dle volebního řádu,
c. razítko SRLA ČR s podpisem předsedy SRLA ČR
3. Na volebním lístku musí být uveden počet obsazovaných míst příslušného orgánu SRLA
ČR.
4. Obsahuje-li kandidátka přímo i kolonky pro vyjádření volby voliče, může být použita i
jako volební lístek.

VIII.

Volby

1. Volby do SRLA ČR jsou tajné.
2. Hlasy uplatňované mimo určený časový termín a místo voleb jsou neplatné.
3. Volič na volebním lístku označí jména kandidátů, které volí.
4. Každý volený kandidát musí být označen jednotlivě. V případě, že volič nechce volit
nikoho z navržených kandidátů a není označen žádný kandidát, je volební lístek neplatný.
5. Na upraveném volebním lístku smí být označen maximálně takový počet zvolených
delegátů, který odpovídá počtu obsazovaných míst příslušného orgánu SRLA ČR.
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6. Jestliže počet voličem zvolených delegátů přesáhne počet obsazovaných míst příslušného
orgánu SRLA ČR, bude tento volební lístek neplatný.
7. Bude-li volební lístek upraven jiným způsobem než připouští tento volební řád, je
neplatný.
8. Do orgánu SRLA ČR je zvolen příslušný počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.
9. Umístí-li se na posledním volitelném místě více kandidátů, rozhodne se mezi nimi v
druhém kole voleb.
10. Nebude-li zvoleno alespoň 50% členů příslušného orgánu SRLA ČR, bude uspořádáno
bezodkladně druhé kolo voleb na dosud volná místa na základě nově sestavených
kandidátek.
11. Nenaplní-li se příslušný orgán SRLA ČR ani po druhém kole voleb:
a. a je-li tento orgán naplněn alespoň z 50%, mohou být zbývající členové doplněni
kooptací nově zvoleným orgánem,
b. a není-li tento orgán naplněn alespoň z 50%, musí být vyhlášeny nové volby nejdříve
po 6-ti týdnech a nejpozději po 3 měsících od konání posledního kola voleb.
12. Náhradníky do orgánu SRLA ČR se automaticky stává nejvýše takový počet nezvolených
kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, který odpovídá stanovenému počtu členů příslušného
orgánu.
13. Umístí-li se na posledním místě více kandidátů, stávají se náhradníky všichni. O jejich
případném kooptování pak rozhodne los.
14. Seznam zvolených náhradníků včetně pořadí, v jakém mohou být kooptováni do orgánu
SRLA ČR je uveden v protokole o volbách.

IX.

Volba předsedy a místopředsedy SRLA ČR

1. Výbor SRLA ČR volí ze svého středu Předsedu a Místopředsedu.
2. Volba předsedy a místopředsedy se koná na první schůzi Výboru SRLA ČR. Volby
probíhají tajně a výsledek je součástí volebního protokolu. O případných dalších funkcích
rozhodne Výbor SRLA ČR.
3. Volba předsedy předchází volbu místopředsedy. Předseda je zvolen nejvyšším počtem
hlasů, při rovnosti hlasů se musí volby opakovat v dalším kole. V tomto kole se volí pouze
mezi kandidáty se stejným počtem hlasů.
4. Nerozhodne-li se ani po čtvrtém kole voleb, odkládají se volby na další zasedání Výboru
SRLA ČR. Pravomoci nezvoleného funkcionáře vykonává nově zvolený Výbor SRLA
ČR.
5. Člen Výboru SRLA ČR, který nebyl zvolen do funkce předsedy, může být volen do funkce
místopředsedy.
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6. Nebude-li zvolen předseda Výboru SRLA ČR do 3 měsíců od konání voleb, musí Výbor
SRLA ČR vyhlásit nové volby do příslušného orgánu a nebo zorganizovat přímou volbu
předsedy příslušného orgánu, kterou lze uskutečnit i metodou per rollam. Nebude-li zvolen
místopředseda Výboru SRLA ČR do 3 měsíců od konání voleb, nebude se další kolo
voleb již opakovat.

X.

Doplnění orgánu SRLA ČR v průběhu volebního období

1. Odstoupí-li předseda nebo místopředseda Výboru SRLA ČR v průběhu volebního období,
nebo je-li ze své funkce odvolán, volí Výbor SRLA ČR nového předsedu i místopředsedu
ze svého středu.
2. Dodatečně volený předseda musí být z původně volených členů Výboru SRLA ČR. Není-li
možné tuto podmínku splnit, je potřeba vypsat do Výboru SRLA ČR nové volby.
3. Odstoupí-li v průběhu volebního období jiný člen Výboru SRLA ČR, lze na jeho místo
kooptovat:
a. někoho z náhradníků,
b. jiného člena SRLA ČR.
4. Náhradníci jsou kooptováni v pořadí uvedeném v protokolu o volbách za předpokladu, že
se svojí kooptací souhlasí. Případný nesouhlas náhradníka, který má být kooptován, musí
být podán písemnou formou a archivován současně s volebním protokolem.
5. Jiného člena SRLA ČR lze kooptovat do Výboru SRLA ČR pouze v případě, že byli
vyčerpáni všichni náhradníci a zároveň počet kooptovaných členů Výboru SRLA ČR
nepřesáhne polovinu původně zvolených členů Výboru SRLA ČR.
6. Nelze-li na uvolněné místo kooptovat žádného náhradníka ani jiného člena SRLA ČR a
klesne-li počet členů Výboru SRLA ČR pod nadpoloviční většinu počtu členů Výboru
SRLA ČR daných tímto volebním řádem, je Výbor SRLA ČR povinen nejpozději do 14-ti
dnů vyhlásit termín nových voleb do příslušného orgánu SRLA ČR.
7. Kooptaci provádí vždy příslušný orgán SRLA ČR, který je povinen s kooptací neprodleně
seznámit členy organizace.

XI.

Závěrečná ustanovení volebního řádu SRLA ČR

1. Tento volební řád je součástí stanov SRLA ČR a vstupuje v platnost:
dnem schválením stanov SRLA ČR Plenární schůzí SRLA ČR.

XII.

Časový harmonogram voleb SRLA ČR
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Den

Činnost

-36

vyhlášení termínu voleb

-36 až -22

určení členů volební komise SRLA ČR

36 až –7

určení termínu, do kdy je třeba předat volební komisi návrhy na sestavení
kandidátky

-36 až –7

uzavření a zveřejnění kandidátky

-7 až 0

doručení volebních lístků voličům

0

datum voleb

0 až 5

vyhodnocení a vyhlášení výsledků voleb

0 až 14

schůze členů nově zvolených orgánů SRLA ČR
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Volební řád spolku SRLA ČR vypracoval Výbor SRLA ČR
a schválila Plenární schůze SRLA ČR
v Olomouci, dne: 5. června 2015

…………………………………

Razítko SRLA ČR z.s.
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