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VOLEBNÍ ŘÁD 

IX. VALNÉ HROMADY KONTAKTU bB 

 
Článek I. 

Obecná ustanovení 
 

1. Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů do orgánů KONTAKTU bB (sdružení) ve smyslu 
článku V. stanov sdružení.  

2. Pro volbu do orgánů sdružení může být řádnými delegáty IX. Valné hromady sdružení (VHS) navržena osoba 
starší 18 let.  

3. Volit navržené osoby do orgánů sdružení mohou pouze řádní delegáti VHS, tj. přítomní členové sdružení. 
Všichni disponují jedním hlasem rozhodujícím. 

4. Právo volit mají i členové odstupujících orgánů, neboť jsou stále členy sdružení a delegáty VHS s hlasem 
rozhodujícím. 
 

Článek II. 

Volební komise 

1. Volby připravuje správní rada sdružení, zabezpečuje je pracovní předsednictvo a volební komise. 
2. Volební komise je maximálně pětičlenná, přičemž tři členy navrhuje pracovní předsednictvo a dva mohou být 

doplněni na návrhy delegátů VHS. 
3. Volba členů komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů. Ke zvolení do volební komise stačí 

nadpoloviční většina hlasů. V případě souhlasu většiny delegátů je možno hlasovat o komisi jako celku. 
4. Komise se může usnášet je-li přítomna většina členů, rozhodnutí přijímají většinou hlasů. Volební komise 

volí ze svého středu předsedu. Předseda komise garantuje výboru sdružení administrativně a technicky 
správný průběh voleb. Komise bdí nad dodržováním volebního řádu, zabezpečuje odevzdání hlasů, jejich 
sčítání, odevzdání a archivaci podkladů výsledků voleb, oznamuje výsledky voleb. 

5. Jmenovité návrhy kandidátů pro volby do orgánů sdružení předkládá pracovní předsednictvo volební komisi, 
která zajistí veřejnou prezentaci těchto návrhů. Po zahájení VHS, v jejím průběhu, do času veřejně 
vyhlášeného volební komisí, může každý účastník VHS s hlasem rozhodujícím podat u volební komise 
jmenovitý návrh kandidáta. Všichni navrhovaní kandidáti musí s kandidaturou souhlasit. Každý kandidát se 
představí VHS. Časový limit představení činí 2 min..  

 

Článek III. 

Zásady a zp ůsob volby 

1. Volba je tajná a hlasuje se na připravených volebních lístcích s předtištěnými nebo dopsanými jmény 
navrhovaných kandidátů. Jména budou předtištěna na základě návrhů předložených před VHS. Dopsána 
budou jména kandidátů navržených přímo na VHS do stanovené doby. 

2. Nejprve se volí předseda, následně dva místopředsedové, dále šest členů Správní rady (SR) a na závěr 
členové dozorčí rady. Neúspěšní kandidáti mají možnost být dopsáni na kandidátku následující volby v tomto 
uvedeném pořadí. 

3. Kandidáti jsou zapsáni na hlasovací lístek v pořadí v jakém byli navrženi. Dopsání kandidátů provádí delegáti 
VHS na základě pokynů pracovního předsednictva a volební komise. Souhlas s kandidátem se vyjadřuje 
zakroužkováním číslice kandidáta/kandidátů pro které delegát hlasuje. Zakroužkovat je možno vždy nejvýše 
tolik kandidátů, kolik jich může být zvoleno do příslušného orgánu. Hlasovací lístek s vyšším počtem 
zakroužkovaných kandidátů než kolik jich může být zvoleno do příslušného orgánu je neplatný. 
 

Článek IV. 
Volba p ředsedy, místop ředsedy, členů výboru sdružení (správní rady) a dozor čí rady 

1. Volba předsedy – v případě volby předsedy sdružení volí oprávněný volič nejvýše jednu osobu z uvedených 
kandidátů, které dává svůj hlas; V prvním kole tajného hlasování je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční 
většinu hlasů přítomných delegátů. V případě, že v prvním kole neobdrží žádný z kandidátů nadpoloviční 
většinu hlasů, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola, v němž je na post předsedy 
zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 

2. Volba místopředsedů – v případě volby místopředsedů sdružení volí oprávněný volič nejvýše 2 osoby z  
uvedených, přičemž pokud vyznačí méně jak 2 osoby, získává hlas pouze vyznačená osoba; pokud v prvním 
kole dva kandidáti nezískají nadpoloviční většinu hlasů postupují do druhého kola první tři kandidáti z nichž 
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budou zvoleni dva s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole. Pokud získají dva kandidáti na post 
místopředsedy shodný počet hlasů na 2.-3. místě, koná se mezi kandidáty se shodným počtem hlasů 
rozhodovací volba. V rozhodovací volbě je zvolen kandidát s větším počtem hlasů. 

3. V případě, že na post předsedy je právě jeden, na post místopředsedů právě dva kandidáti, nemusí získat 
nadpoloviční počet hlasů a volba je provedena na základě prostého součtu přidělených hlasů.  

4. Volba členů správní rady - v případě volby členů správní rady sdružení volí oprávněný volič nejvýše 6 osob 
z uvedených kandidátů; pokud vyznačí méně než 6 osob, získávají hlas pouze vyznačené osoby; při volbě 
členů SR bude zvoleno šest prvních kandidátů v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů. Stane-li se, 
že na 6.-7. místě v pořadí členů SR rady získají kandidáti stejný počet hlasů, koná se mezi těmito kandidáty 
rozhodovací volba. Zvolen je ten kandidát, který v rozhodovací volbě získá větší počet hlasů. 

5. Volba dozorčí rady – platí stejná ustanovení jako v předchozím bodě 4. s tím, že do rady jsou voleni tři 
členové. 

6. Za neplatný se považuje volební lístek 
a) jiný než oficiálně distribuovaný delegátům VHS 
b) s vyšším počtem označených kandidátů než je možno zvolit do příslušného orgánu 
c) s dopsanými jmény jiných než navržených kandidátů 
d) bez označení jakéhokoliv kandidáta 
 
7. Zvolení členové dozorčí rady (DR) volí dle Stanov ze svého středu předsedu DR. 
8. Volební období orgánů sdružení je čtyřleté na dobu 2010 – 2014. 
9. Tento Volební řád se stává právně závazným okamžikem schválení na VHS.  
 
 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud tento Volební řád výslovně neupravuje konkrétní postup, bude postupováno podle stanov sdružení 
reg.MV ČR čj.VS/1-1/37 346/98-R v aktuálně platné verzi ze dne 13.7.2009..Tento Volební řád se stává 
závazným okamžikem schválení na IX. valné hromadě KONTAKTU bB konané dne 26.11. a 27.11. 2010 v 
Praze. 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Jan Nevrkla, p ředseda sdružení 
Schválil: Statutární orgán  
Datum:  25. října 2010 

 


