BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

SPOLEK BCCCZ VOLEBNÍ ŘÁD
I. Základní ustanovení

1. Volenými orgány Spolku BCCCZ (Border Collie Club Czech Republic) jsou výbor a kontrolní a
revizní komise (dále jen KRK). Volené orgány volí Členská schůze (dále jen ČS).
2. Volby mohou být veřejné, nebo tajné. O způsobu voleb rozhodne ČS před začátkem voleb.
3. Volby řídí volební komise, vyhodnocuje výsledek a vydává zprávu o výsledku voleb. Volební
komisi tvoří předseda a 2 členové, navrhuje ji výbor, schvaluje ČS. Členy volební komise
nemohou být navrhovaní kandidáti.
4. Počet členů výboru je podle stanov Spolku BCCCZ stanoven na 5, počet členů KRK na 3. Volby
probíhají každý druhý rok, jmenovitě podle funkcí, pokud ČS nerozhodne jinak.
5. Volební období je čtyřleté. Opětovná volba člena výboru, resp. KRK je přípustná.
6. Odstoupí-li člen výboru, resp. KRK z funkce před novou volbou, nastoupí na jeho místo zvolený
náhradník podle pořadí z řádné volby na předchozí členské schůzi. Odstoupí-li více členů
výboru, resp. KRK než je zvolených náhradníků, může výbor, resp. KRK kooptovat jiného
kandidáta, který získá nejvíce hlasů členů výboru, resp. KRK. Členství kooptovaného náhradníka
v orgánu platí do příštích voleb.
7. Pro volby do volených orgánů platí tyto zásady:
7.1. právo navrhnout kandidáta do volených orgánů a volit má každý člen Spolku BCCCZ,
pokud má zaplacený členský příspěvek,
7.2. každý, kdo má právo volit, má stejnou váhu hlasu (fyzická i právnická osoba),
7.3. hlasovat (volit) mohou pouze členové, kteří jsou přítomni na ČS (hlasy jsou nezastupitelné,
nelze hlasovat s využitím plné moci),
7.4. právo být volen má jen zletilá, plně svéprávná fyzická osoba, která je osobně členem
BCCCZ,
7.5. volen může být i kandidát, který není přítomen na jednání ČS, svojí nepřítomnost však musí
předem řádně omluvit,
7.6. kandidát musí se svou kandidaturou do příslušného orgánu nebo funkce předem souhlasit,
buď slovně, je-li přítomen na jednání ČS, nebo při své nepřítomnosti písemně,
7.7. kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu spolku; pokud nebude kandidátka
pro KRK kompletní, může se členem KRK stát kandidát, který nebyl zvolen do výboru,
pokud s tím souhlasí; rozhoduje pořadí z volby do výboru (šestý a další),
7.8. zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají potřebný počet hlasů na postupových místech až do
počtu členů voleného orgánu; další v pořadí se stávají náhradníky,
7.9. zvolení členové výboru (resp. statutárního orgánu) musí při svém zvolení souhlasit se
zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku prostřednictvím čestného prohlášení.

II. Příprava voleb

1. Volby se organizují podle potřeby a tak, aby se platná volba uskutečnila před koncem funkčního
období jeho členů.
2. Volby musí být vypsány nejpozději měsíc před termínem jednání volební ČS.
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3. Písemné návrhy se jmény kandidátů do výboru spolku a KRK může kterýkoliv řádný člen spolku
poslat na adresu výborem stanoveného referenta a ve lhůtě stanovené výborem. Jména takto
navržených kandidátů budou uvedena na volebním seznamu
kandidátů, resp. na volebních lístcích.
4. Kandidátní listinu do výboru i KRK a volební lístky připraví výbor.
5. Návrh kandidátní listiny musí obsahovat do jakého orgánu a funkce kandidát kandiduje. Zvolený
kandidát může vykonávat pouze jednu ze zvolených funkcí.
6. Výbor spolku pro případ tajné volby na ČS v dostatečném množství zajistí předtištěné hlasovací
lístky se jmény kandidátů pro výbor spolku a KRK.

III. Průběh voleb
1. Volební komise jedná ústy svého předsedy. Ten přečte návrh kandidátky.
2. Před zahájením voleb ČS projedná kandidátky v diskuzi, v níž mohou být navrženi další
kandidáti. Někteří kandidáti mohou být z kandidátky vyškrtnuti na vlastní žádost, nebo když
nesplňují požadované podmínky (I.7.d-g). V diskuzi se každý z kandidátů představí. V jeho
nepřítomnosti ho může představit kandidátem určený pověřený člen spolku. O každém návrhu
na případnou změnu kandidátky rozhodne ČS hlasováním.
3. Skrutátoři mandátové komise zkontrolují počet přítomných členů spolku.
4. ČS hlasováním rozhodne, zda volby budou veřejné, nebo tajné.
5. Při veřejné volbě členové hlasují o každém kandidátovi zvlášť na funkci, do které kandiduje, a to
v abecedním pořadí podle příjmení kandidátů. V případě shodného počtu kandidátů s počtem
volených míst v orgánu spolku je možné hlasovat o všech kandidátech najednou. Hlasování
probíhá aklamací v pořadí: pro kandidáta, proti kandidátovi a zdržel se hlasování. Hlasy sčítají
skrutátoři z mandátové komise.
6. Při tajné volbě každý přítomný člen spolku (volič) obdrží jeden hlasovací lístek. Pokud byl někdo
do výboru nebo KRK navržen dodatečně, na hlasovací lístek každý připíše jméno na schůzi
navrženého kandidáta. Na hlasovacím lístku označí zatrhnutím jména kandidátů na funkci ve
výboru spolku a KRK a odevzdá volební lístek členům volební komise. Volební komise hlasovací
lístky překontroluje a hlasy pro jednotlivé kandidáty sečte.
7. Předseda volební komise seznámí ČS s výsledkem voleb, jmenovitě a podle počtu získaných
hlasů. Pokud vzniknou nejasnosti, nebo bude podán protest, bude to volební komise řešit
neprodleně.
8. Ve prospěch neobsazených míst, nebo když dva či více kandidátů získá shodný počet hlasů, se
může konat druhé kolo voleb, kterého se účastní pouze kandidáti, kteří nebyli v prvním kole
řádně zvoleni. Pro zvolení do příslušného orgánu ve druhém kole voleb je rozhodující pořadí
dosažené podle počtu získaných hlasů při volbě. Nepodaří-li se členy výboru nebo KRK zvolit ani
v druhém kole, mohou být vyhlášeny další, dokud výbor a KRK nebude kompletní.

IV. Vyhodnocení voleb

1. Hlasovací lístky jsou neplatné, je-li označeno více než je počet volených kandidátů do výboru
spolku a do KRK, anebo naopak žádné jméno kandidáta pro volby do výboru spolku a do KRK,
případně je-li na kandidátce uvedeno jméno osoby, která nekandidovala.
2. Zvoleni do orgánů spolku jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v pořadí. V případě rovnosti
hlasů mohou pokračovat volby, dokud se nerozhodne. Pokud nastane patová situace, může
rozhodnout los. Zvolený kandidát může odstoupit z funkce či z výboru ve prospěch dalšího v
pořadí.
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3. O výsledku voleb komise vytvoří zápis, který musí být součástí usnesení z jednání ČS. V případě
tajné volby musí být odevzdané volební lístky přílohou zápisu o jednání ČS.
4. Zápis o výsledku voleb musí obsahovat: způsob volby, název orgánu, do kterého byla volba
uskutečněna, počet přítomných volitelů v sále, pro každého kandidáta jednotlivě počet hlasů pro,
proti a zdrželi se hlasování a nakonec výrok o zvolení či nezvolení kandidáta do výboru spolku a
KRK, který musí být také součástí usnesení. V případě tajného hlasování se navíc uvede počet
vydaných hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných i neplatných lístků.
5. Vyhlášené výsledky voleb jsou platné okamžikem ukončení ČS.
6. Po ukončení ČS se sejde nově zvolený výbor spolku a do čtrnácti dnů od konání schůze na
webu spolku potvrdí volbu a zařazení do funkcí.
7. Po ukončení ČS se sejde nově zvolená kontrolní a revizní komise a do čtrnácti dnů od konání
schůze na webu spolku potvrdí volbu a zařazení do funkcí.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení dříve dohodnutá jsou zahrnuta v tomto řádu nebo se ruší.
2. Volební řád Spolku BCCCZ je projevem svobodné, určité a vážné vůle všech členů spolku a byla
schválena předepsanou většinou na ČS, konané v Helvíkovicích dne 19.3.2017.
Za správnost: Ing. Radko Loučka, CSc. – předseda Spolku BCCCZ
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