Směrnice ČOS č. 3/2016

Volební řád Výboru ČOS
Článek č. 1
Základní ustanovení
1. Volební řád Výboru ČOS stanoví pravidla pro volby do Předsednictva ČOS (dále jen
„P ČOS“). Vychází ze Stanov ČOS a zásad zastupitelské demokracie.
2. Výbor ČOS na svém volebním zasedání zvolí ze svého středu členy P ČOS
a to v následujícím pořadí:
a) starostu ČOS,
b) 1. místostarostu ČOS,
c) místostarostu ČOS,
d) jednatele ČOS,
e) členy P ČOS.
3. Výbor ČOS na svém volebním zasedání bere na vědomí členy P ČOS, kteří byli zvoleni
do vedení odborných programových útvarů a jsou dle Stanov ČOS členy P ČOS:
a) náčelnici ČOS,
b) náčelníka ČOS,
c) předsedu Odboru sportu ČOS,
d) vzdělavatele ČOS.
Článek č. 2
Navrhování kandidátů
1. Kandidáty z nově zvolených vyslanců Výboru ČOS na jednotlivá místa v P ČOS mohou
navrhovat s jejich písemným souhlasem všichni členové ČOS, VH jednot a žup, výbory
jednot a žup, předsednictva žup, P ČOS, Výbor ČOS nebo další orgány všech
organizačních jednotek ČOS.
2. Návrhy kandidátů shromažďuje Kandidátní komise ČOS (dále jen „KaK ČOS“), která
zajistí potřebné náležitosti kandidatury (viz Řád KaK ČOS). Termín pro podání návrhu
na kandidáty počíná běžet nejméně 60 kalendářních dnů před volebním zasedáním
Výboru ČOS a končí nejdříve 30 kalendářních dnů před tímto zasedáním.
3. Jmenovitá kandidátní listina na jednotlivé členy P ČOS spolu se stručnou charakteristikou
navrhovaných kandidátů bude rozeslána KaK ČOS elektronicky (případně poštou) všem
nově zvoleným členům Výboru ČOS a dále na kontaktní e-mailovou adresu všech žup
nejméně 15 kalendářních dnů před volbou. Rozhodující je datum průkazného
elektronického odeslání nebo datum poštovního razítka podání.
Článek č. 3
Způsob volby
1. Ustavující zasedání nového Výboru ČOS se koná po skončení jednání v první den konání
Sjezdu ČOS. Svolává je předseda pracovního předsednictva Sjezdu ČOS. Zasedání
Výboru ČOS zahajuje a řídí až do zvolení předsedy volební komise předseda pracovního
předsednictva Sjezdu ČOS.
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2. Výbor ČOS nejprve zvolí ze svého středu pětičlennou volební komisi, jejímiž členy
nemohou být kandidáti na členství v P ČOS. Dále výbor zvolí pětičlennou mandátovou
komisi. Každá ze zvolených komisí zvolí ze svých členů předsedu komise. Zvolený
předseda volební komise předsedá celému volebnímu zasedání Výboru ČOS.
3. Volební právo mají všichni členové Výboru ČOS (dále také „volitelé“) a volby do P ČOS
probíhají, jestliže je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Výboru ČOS.
4. Mandátová komise zjistí, zda je na zasedání Výboru ČOS přítomna nadpoloviční většina
volitelů a zda je tedy Výbor ČOS usnášení schopný a výsledek sdělí Výboru ČOS.
V kladném případě dá předsedající pokyn k zahájení volby členů P ČOS uvedených v čl. 1
odst. 2. Dle potřeby mandátová komise ověří před kterýmkoliv hlasováním, zda je Výbor
ČOS usnášení schopný.
5. Volby členů P ČOS se provádějí tajným hlasováním.
6. Po každém hlasování volební komise provede kontrolu hlasovacích lístků, spočítá hlasy
jednotlivých kandidátů a předseda volební komise vyhlásí výsledek hlasování.
Článek č. 4
Průběh voleb
1. Volba starosty ČOS
a. Předseda volební komise seznámí Výbor ČOS s kandidátkou na místo starosty ČOS
zpracovanou KaK ČOS.
b. Kandidáti na starostu ČOS přednesou svá programová prohlášení v délce do 15 minut
a odpoví na případné dotazy členů Výboru ČOS.
c. Kandidát je v prvním kole voleb zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů Výboru ČOS.
d. Nezíská-li žádný z kandidátů v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů
přítomných volitelů, proběhne druhé kolo voleb, do něhož postoupí dva kandidáti,
kteří získali v prvním kole voleb největší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů,
pak všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů.
e. Ve druhém kole voleb je zvolen ten z kandidátů, který získá nadpoloviční většinu
hlasů přítomných volitelů. Pokud žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu
hlasů, je třeba volbu opakovat, až některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu
hlasů přítomných volitelů.
f. Zvolený starosta ČOS představí Výboru ČOS své kandidáty z kandidátních listin
připravených KaK ČOS do funkcí místostarostů a jednatele ČOS a dalších členů
P ČOS, s případným uvedením oblasti působnosti. Současně přednese návrh, kolik
členů má mít P ČOS. O tomto návrhu počtu členů P ČOS rozhodne Výbor ČOS
hlasováním. Minimální počet členů P ČOS je 13 členů a maximální počet je 15 členů.
g. Neúspěšní kandidáti na místo starosty ČOS mohou kandidovat na další činovnická
místa v P ČOS. Tuto skutečnost uvedou v návrhu kandidatury nebo sdělí předsedovi
KaK ČOS spolu se souhlasem s kandidaturou na jednotlivé pozice v P ČOS, aby bylo
technicky možné zajistit efektivní průběh voleb.
2. Volba místostarostů a jednatele ČOS
a. Volby místostarostů a jednatele P ČOS probíhají postupně a to v pořadí
1. místostarosta ČOS, místostarosta ČOS a jednatel ČOS. Předseda volební komise
postupně seznámí Výbor ČOS s kandidátkou na jednotlivé pozice zpracovanou KaK
ČOS.
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b. Kandidáti na místostarosty a jednatele ČOS mají právo na krátké vystoupení ke své
kandidatuře v délce do 5 minut vždy před příslušnou volbou a odpoví na případné
dotazy členů Výboru ČOS.
c. Volby probíhají obdobně jako volba starosty ČOS dle tohoto článku 4 odstavec 1 c) –
e).
d. Neúspěšní kandidáti na místa místostarostů nebo jednatele mohou kandidovat na další
činovnická místa v P ČOS. Tuto skutečnost uvedou v návrhu kandidatury nebo sdělí
předsedovi KaK ČOS spolu se souhlasem s kandidaturou na jednotlivé pozice
v P ČOS, aby bylo technicky možné zajistit efektivní průběh voleb.
3. Volba členů P ČOS
a. Volba zbývajících 5 – 7 členů P ČOS (dle Výborem ČOS schváleného počtu členů
P ČOS) proběhne společně. Počet zbývajících členů v P ČOS sdělí předseda volební
komise před volbou.
b. Kandidáti na členy P ČOS mají právo na krátké vystoupení ke své kandidatuře v délce
do 3 minut a odpoví na případné dotazy členů Výboru ČOS.
c. Na společné kandidátní listině budou uvedeni všichni kandidáti v abecedním pořadí
a volitelé označí (zakroužkováním) maximálně tolik kandidátů, kolik je zbývajících
míst členů v P ČOS. Kandidátní listina, na které je zakroužkováním označeno více
kandidátů, než je počet neobsazených míst v P ČOS, je neplatná.
d. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají v prvním kole voleb nadpoloviční počet hlasů
přítomných volitelů. Členy P ČOS se stávají kandidáti v pořadí počtu získaných hlasů
až do naplnění schváleného počtu členů P ČOS.
e. V případě překročení schváleného počtu členů P ČOS, získáním stejného
nadpolovičního počtu hlasů přítomných volitelů u více kandidátů, se volba u těchto
kandidátů opakuje. Jestliže nerozhodne o pořadí ani tato volba a kandidáti opět získají
stejný nadpoloviční počet hlasů přítomných volitelů, rozhodne o pořadí hlas nově
zvoleného starosty ČOS.
f. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných volitelů
dostatečný počet kandidátů k naplnění předem schváleného počtu členů P ČOS,
proběhne druhé kolo voleb na neobsazená místa v P 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 P ČOS
(počet před každou volbou sdělí předseda volební komise). Kandidátní listina, na které
je zakroužkováním označeno více kandidátů, než je počet neobsazených míst
v P ČOS, je neplatná. Zvoleni na dosud neobsazená místa v P ČOS jsou kandidáti,
kteří získají nadpoloviční počet hlasů přítomných volitelů a to v pořadí dle počtu
získaných hlasů. Tento postup se opakuje až do zvolení potřebného počtu členů
P ČOS. V případě rovnosti nadpolovičního počtu hlasů přítomných volitelů
na poslední neobsazené místo člena P ČOS se postupuje dle výše uvedeného odstavce
3 e) tohoto článku.
Článek č. 5
Záznam průběhu a výsledku voleb
1. O průběhu voleb a jejich výsledku zpracuje volební komise stručný zápis, který podepíší
všichni členové volební komise. O konečném výsledku voleb se pořizuje notářský zápis.
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2. Z průběhu voleb je pořízen zvukový záznam, který je archivován spolu s odevzdanými
hlasovacími lístky po celé volební období.
Článek č. 6
Začátek vzniku statutárního orgánu a doplňování P ČOS
1. Zvolené P ČOS se stává statutárním orgánem ČOS a zvolení kandidáti jeho členy
okamžikem vyhlášení výsledku voleb předsedou volební komise.
2. V případě rezignace, odvolání nebo úmrtí starosty přecházejí jeho práva a povinnosti
na I. místostarostu, který zajišťuje veškeré činnosti starosty ČOS do příštího zasedání
Výboru ČOS, který zvolí nového starostu s mandátem do konce volebního období
(případně nového 1. místostarostu v případě zvolení dosavadního 1. místostarosty
starostou ČOS). Volba proběhne obdobně jako volba řádná na nejbližším zasedání Výboru
ČOS s jediným rozdílem, že v tomto případě KaK ČOS zvolí P ČOS na svém nejbližším
zasedání.
3. V případě rezignace, odvolání nebo úmrtí 1. místostarosty, místostarosty nebo jednatele
rozdělí P ČOS, na základě návrhu starosty ČOS, práva a povinnosti příslušící
neobsazenému činovnickému místu mezi zbylé členy P ČOS do konání zasedání
nejbližšího Výboru ČOS, který zvolí nového činovníka na zbytek volebního období.
Volba proběhne obdobně jako volba řádná na nejbližším zasedání Výboru ČOS s jediným
rozdílem, že v tomto případě KaK ČOS zvolí P ČOS na svém nejbližším zasedání.
4. V případě společného odvolání starosty, 1. místostarosty, místostarosty, jednatele nebo
celého P ČOS Výborem ČOS setrvají odvolaní činovníci ve funkcích do mimořádného
volebního zasedání Výboru ČOS, které je svoláno nejdéle do 30 kalendářních dnů
po odvolání starosty, 1. místostarosty, místostarosty, jednatele nebo celého P ČOS. Výbor
ČOS zároveň omezí pravomoci odvolaných činovníků P ČOS resp. celého P ČOS
do mimořádného zasedání V ČOS a zvolí ze svých řad KaK ČOS pro nové nebo
doplňující volby. Příprava voleb a jejich průběh se řídí tímto volebním řádem.
Článek č. 7
Závěrečná ustanovení
1. Tento Volební řád Výboru ČOS byl schválen na 7. zasedání Výboru ČOS dne
23. dubna 2016 a nabývá platnosti a účinnosti tímto dnem schválení.
2. Současně se tímto dnem ruší Volební řád Výboru ČOS schválený 20. dubna 2013
a veškeré související pokyny s tímto řádem spojené.

Ing. Hana Moučková v. r.
starostka ČOS

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

