Směrnice ČOS č. 5/2016

Volební řád Sjezdu ČOS
Článek č. 1
Základní ustanovení
1. Volební řád Sjezdu ČOS stanoví pravidla volby Kontrolní komise ČOS (dále
jen „KK ČOS“). Vychází ze Stanov ČOS a zásad zastupitelské demokracie.
2. Sjezd ČOS na svém zasedání volí z navržených kandidátů 7 nebo 9 členů KK ČOS
a alespoň 3 jejich náhradníky.
3. Právo volit s hlasem rozhodujícím na Sjezdu ČOS mají vyslanci žup do Výboru ČOS
(v jejich nepřítomnosti jejich zvolení náhradníci) a delegáti žup na Sjezd ČOS (v jejich
nepřítomnosti jejich zvolení náhradníci) zvoleni na valných hromadách žup podle klíče,
který schválil Výbor ČOS a dále náčelník ČOS, 1. místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS,
1. místonáčelnice ČOS, předseda Odboru sportu ČOS, 1. místopředseda Odboru sportu
ČOS, vzdělavatel ČOS a jeho 1. náměstek (dále také „volitelé“).
Článek č. 2
Navrhování kandidátů
1. Kandidáty na členy KK ČOS mohou navrhovat s jejich písemným souhlasem všichni
členové ČOS a všechny orgány organizačních složek ČOS (valné hromady jednot a žup,
výbory jednot a žup, předsednictva žup Předsednictvo ČOS, Výbor ČOS atd.).
2. Návrhy kandidátů shromažďuje Kandidátní komise ČOS (dále jen „KaK ČOS“), která
zajistí potřebné náležitosti kandidatury (viz Řád KaK ČOS). Termín pro podání návrhů na
kandidáty počíná běžet nejméně 60 kalendářních dnů před zasedáním Sjezdu ČOS a končí
nejdříve 30 kalendářních dnů před tímto zasedáním.
3. Jmenovitá kandidátní listina KK ČOS sestavená v abecedním pořadí kandidátů spolu
se stručnou charakteristikou navrhovaných kandidátů, bude KaK ČOS rozeslána
elektronicky (případně poštou) všem volitelům a na kontaktní e-mailovou adresu všech žup
nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání Sjezdu ČOS. Rozhodující je datum
průkazného elektronického odeslání nebo datum poštovního razítka podání.
4. Neobsahuje-li kandidátní listina KK ČOS požadovaný počet kandidátů dle Stanov ČOS,
pak jsou volitelé oprávněni navrhnout v průběhu zasedání Sjezdu ČOS další vhodné
kandidáty.
Článek č. 3
Způsob volby
1. Volby řídí volební komise zvolená Sjezdem ČOS (viz Jednací řád Sjezdu ČOS). Členové
volební komise nesmí kandidovat do KK ČOS.
2. Před vlastní volbou seznámí předseda kandidátní komise Sjezdu ČOS s technickými
detaily průběhu voleb. V závislosti na počtu kandidátů do KK ČOS může KaK ČOS
navrhnout úpravu provedení voleb, než je popsána v tomto řádu.
3. Předseda volební komise nechá na začátku voleb hlasovat o počtu členů KK ČOS a o počtu
jejich náhradníků. Návrh počtu členů KK ČOS a jejich náhradníků předá KaK ČOS
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volební komisi.
4. Volební právo mají všichni volitelé a volby do KK ČOS probíhají, jestliže je přítomna
alespoň nadpoloviční většina volitelů.
5. Volby členů KK ČOS se provádějí tajným hlasováním.
6. Po každém hlasování provede volební komise kontrolu hlasovacích lístků, spočítá hlasy
jednotlivých kandidátů a předseda volební komise vyhlásí výsledek hlasování.
Článek č. 4
Průběh voleb
1. Před volbou představí předseda volební komise (případně předseda KaK ČOS) jednotlivé
kandidáty v abecedním pořadí dle zpracované kandidátní listiny od KaK ČOS.
2. Kandidáti na členy KK ČOS mají právo na krátké vystoupení ke své kandidatuře v délce
do 2 minut a odpoví na případné dotazy volitelů.
3. Mandátová komise ověří počet přítomných volitelů. Volba může proběhnout, je-li
přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu volitelů.
4. Na společné kandidátní listině budou uvedeni všichni kandidáti v abecedním pořadí
a volitelé označí (zakroužkováním) maximálně tolik kandidátů, kolik je míst členů
v KK ČOS (počet sdělí předseda volební komise). Kandidátní listina, na které je
zakroužkováním označeno více kandidátů, než je počet míst v KK ČOS, je neplatná.
Zvoleni jsou ti kandidáti za členy nebo náhradníky členů KK ČOS, kteří získají v prvním
kole voleb nadpoloviční počet hlasů přítomných volitelů. Členy KK ČOS se stávají
kandidáti v pořadí počtu získaných hlasů až do naplnění schváleného počtu členů KK
ČOS, ostatní jsou zvoleni náhradníky členů KK ČOS v pořadí počtu získaných hlasů.
V případě rovnosti hlasů na posledním nebo posledních místech schváleného počtu členů
KK ČOS rozhodne o pořadí těchto kandidátů další kolo voleb, které se uskuteční jen mezi
těmito kandidáty se ziskem stejného počtu hlasů.
5. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných volitelů dostatečný
počet kandidátů k naplnění předem schváleného počtu členů KK ČOS, proběhne druhé
kolo voleb na neobsazená místa v KK ČOS, do kterého postoupí všichni neúspěšní
kandidáti z prvního kola. Na společné kandidátní listině budou uvedeni všichni zbývající
kandidáti v abecedním pořadí a přítomní volitelé při volbě označí (zakroužkováním)
maximálně tolik kandidátů, kolik je zbývajících míst v KK ČOS (počet před každou
volbou sdělí předseda volební komise). Kandidátní listina, na které je zakroužkováním
označeno více kandidátů, než je počet neobsazených míst v KK ČOS, je neplatná. Zvoleni
na dosud neobsazená místa v KK ČOS jsou kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet
hlasů přítomných volitelů a to v pořadí získaných hlasů. Další kandidáti v pořadí jsou
zvoleni náhradníky členů KK ČOS. V případě rovnosti hlasů na posledním nebo
posledních místech rozhodne o pořadí těchto kandidátů další kolo voleb, které se uskuteční
jen mezi těmito kandidáty se ziskem stejného počtu hlasů.
6. Volby náhradníků KK ČOS jsou realizovány obdobně podle výše uvedených odstavců
s přihlédnutím k předchozím volbám. Volba probíhá až do zvolení schváleného počtu
náhradníků KK ČOS včetně jasného stanovení pořadí těchto náhradníků.
Článek č. 5
Záznam o průběhu a výsledku voleb
1. O průběhu voleb a jejich výsledku zpracuje volební komise stručný zápis, který podepíší
všichni členové volební komise.
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2. Z průběhu voleb je pořízen zvukový nebo audiovizuální záznam, který je archivován
spolu s odevzdanými hlasovacími lístky po celé volební období.
Článek č. 6
Další ustanovení
1. Po zvolení se členové KK ČOS sejdou na svém prvním zasedání a zvolí ze svého středu
předsedu, místopředsedu a zapisovatele KK ČOS. Výsledek volby oznámí předsedajícímu
Sjezdu ČOS, který ho vyhlásí.
2. V případě rezignace nebo úmrtí člena KK ČOS, bude jeho místo v KK ČOS doplněno
zvoleným náhradníkem dle pořadí volby.
3. V případě rezignace, odvolání nebo úmrtí předsedy KK ČOS přechází jeho práva
a povinnosti na místopředsedu KK ČOS a KK ČOS na svém nejbližším zasedání doplní
počet svých členů dle odstavce č. 2 tohoto článku a provede novou volbu předsedy.
Výsledek volby bude uveden v zápise ze zasedání KK ČOS a rozeslán všem členům
Výboru ČOS a na kontaktní e-mailovou adresu všech žup.
Článek č. 7
Závěrečná ustanovení
1. Tento Volební řád Sjezdu ČOS byl schválen na 11. sjezdu ČOS dne 25. června 2016
a nabývá platnosti a účinnosti tímto dnem schválení.
2. Současně se tímto dnem ruší Volební řád Sjezdu ČOS schválený na 10. sjezdu ČOS dne
22. června 2013.

Ing. Hana Moučková v. r.
starostka ČOS

Ing. Mgr. Miroslav Kroc v. r.
jednatel ČOS

