VOLEBNÍ ŘÁD
pro volbu orgánů sdružení

I. Úvodní ustanovení
Volební řád občanského sdružení Conditio humana (dále jen „volební řád“) vychází ze stanov
sdružení a upravuje pravidla pro volbu předsedy sdružení, členů a předsedy správní rady a
členů a předsedy dozorčí rady.
II. Volené orgány, volební právo a volební komise
1.

Volenými orgány sdružení jsou předseda sdružení, správní rada a dozorčí rada.

2.

Aktivní volební právo mají všichni členové sdružení přítomní na členském sněmu, kteří
nejpozději v den konání členského sněmu uhradili členský příspěvek na aktuální
kalendářní rok.

3.

Pasivní volební právo, tj. možnost kandidovat do zvolených orgánů sdružení, mají všichni
členové sdružení (i nepřítomní), kteří nejpozději v den konání členského sněmu uhradili
členský příspěvek na aktuální kalendářní rok.

4.

Volby řídí tříčlenná volební komise, jejíž členy navrhuje správní rada. Členský sněm před
konáním voleb členy volební komise potvrdí nebo nahradí jinými osobami z řad
přítomných členů sdružení. Při potvrzování členů volební komise rozhoduje prostá
většina hlasů členů sdružení přítomných na sněmu.

III. Evidence kandidátů a příprava voleb
1.

Evidenci kandidátů vede správní rada (před zvolením orgánů sdružení přípravný výbor),
která pro volbu na členském sněmu připraví volební lístky se seznamem kandidátů do
jednotlivých orgánů. Kandidaturu je možno oznámit nebo odvolat oznámením správní
radě až do okamžiku bezprostředně před zahájením volby.

2.

Navrhne-li kandidáta jiná osoba, je třeba, aby byl volební komisi předložen nejpozději do
konání volby písemný souhlas tohoto kandidáta s kandidaturou. Je-li kandidát přítomen,
stačí ústní prohlášení v plénu.
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3.

Volba bude vyhlášena i tehdy, nepřevyšuje-li počet kandidátů do určitého orgánu počet
volených míst.

4.

Seznam kandidátů slouží zároveň jako volební lístek, přičemž se pro jednotlivé kandidáty
hlasuje zaškrtnutím políčka před jménem každého kandidáta. Seznam kandidátů
obsahuje rovněž zřetelně viditelný údaj o tom, kolik míst v určitém orgánu je v aktuální
volbě možno obsadit.
IV. Provedení a vyhodnocení volby

1.

Instrukce k volbám podávají během konání voleb členové volební komise.

2.

Volí-li se na členském sněmu do více orgánů sdružení, probíhají jednotlivé volby v tomto
pořadí: 1. volba předsedy sdružení, 2. volba členů správní rady, 3. volba členů dozorčí
rady, 4. volba předsedy správní rady, 5. volba předsedy dozorčí rady.

3.

Před konáním volby má každý kandidát možnost se představit a nastínit vizi pro svoji
činnost v orgánu, do něhož je volen, v rámci nejvýše dvouminutového vystoupení.
Nepřítomní kandidáti mohou předsedu sdružení nebo jiného člena pověřit představením
své osoby a důvodů pro kandidaturu.

4.

Volba je rovná, přímá a tajná a probíhá vyplněním a odevzdáním volebního lístku do
volební urny. Volební komise oznámí předem čas, kdy bude ukončen příjem volebních
lístků.

5.

Po odevzdání volebních lístků vyhodnotí volební komise volby a vyhlásí výsledky.

6.

Neplatné jsou volební lístky s vyznačením většího počtu kandujících, než bylo možno
v příslušné volbě volit. Neplatné jsou rovněž volební lístky obsahující rukopisně vepsaná
jména osob, které nebyly volební komisí zahrnuty mezi kandidáty.

7.

Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří dosáhli absolutně nejvyššího počtu odevzdaných hlasů, a
to až do toho počtu míst, která mají být volbou obsazena. Podmínkou pro zvolení je
dosažení prosté většiny odevzdaných hlasů. Do správní rady je voleno v rámci jedné
volby maximálně sedm osob, do dozorčí rady maximálně tři osoby.

V. Shoda počtu hlasů, námitky
1.

Při shodě počtu hlasů, která by měla za následek zvolení většího počtu kandidátů, než je
požadovaný počet, dojde k nové volbě, přičemž bude vybíráno jen mezi členy, kteří ve
volbě obdrželi shodný počet hlasů.

2.

Námitku proti volbě mohou vznést všichni přítomní členové sdružení, a to do 30 minut
od vyhlášení výsledku volby. Námitky projedná volební komise a rozhodne o jejich
oprávněnosti. V případě, že volební komise uzná oprávněnost některé námitky, vyhlásí
novou volbu.
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VI. Závěrečná ustanovení
O změnách tohoto volebního řádu rozhoduje správní rada.

V Brně, dne 14. července 2012
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