Volební řád
sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
konaného dne 17. listopadu 2015 v Praze.

Volební řád byl zpracován v souladu s ustanovením § 51 stanov Českomoravské myslivecké
jednoty, z.s. (dále jen „stanovy“), a to na základě usnesení sboru zástupců Českomoravské
myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „sbor zástupců“), konaného dne 21. března 2015
v Benešově u Prahy. Volební řád upravuje podrobnosti přípravy, průběhu a případně
přezkumu voleb do orgánů hlavního spolku, provedených na sboru zástupců konaném dne
17. listopadu 2015 v Praze.
1.

Přípravu voleb kandidátů za členy volených orgánů hlavního spolku (dále jen
„kandidáti“) pro funkční období 2015-2020, včetně jejich registrace a výdeje volebních
lístků realizuje komise pro přípravu voleb.

2.

Členy do volených orgánů hlavního spolku volí delegáti pobočných spolků a odborných
klubů (dále jen „delegáti“), a to podle stanov.

3.

Návrhy kandidátů pro volby do orgánů hlavního spolku předkládají pobočné spolky a
odborné kluby písemně sekretariátu nejpozději do 30. 6. 2015, a to podle schválené
osnovy.

4.

U prezence obdrží každý delegát od volební komise volební lístky se jmény kandidátů
navržených ke zvolení do orgánů hlavního spolku. Navržení kandidáti pro jednotlivé
funkce jsou na volebních lístcích řazeni abecedně. Pro každou volenou funkci do
vrcholného orgánu je vyhotoven samostatný volební lístek.

5.

Návrh na zvolení (kandidatura) do konkrétní funkce v orgánu hlavního spolku
nevylučuje možnost kandidatury na více funkcí v témže orgánu hlavního spolku.
V případě zvolení do první funkce v pořadí další kandidatura nebo kandidatury
kandidáta končí. Pro danou funkci je do orgánu hlavního spolku zvolen kandidát, který
dosáhl největšího počtu platně odevzdaných hlasů.

6.

Volby do orgánů hlavního spolku jsou tajné.

7.

Sbor zástupců volí do patnáctičlenné myslivecké rady přímo
- předsedu, který je současně předsedou Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.,
- dva místopředsedy,
- osm předsedů odborných komisí,
- čtyři další členy.

8.

Sbor zástupců volí čtrnáct členů dozorčí rady tak, aby jeden z pobočných spolků
každého kraje měl v dozorčí radě hlavního spolku jednoho svého člena. Po svém
zvolení si při prvním zasedání dozorčí rady její členové zvolí předsedu a místopředsedu
dozorčí rady hlavního spolku.
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9.

Volba členů do orgánů hlavního spolku se z navržených kandidátů se provádí tak, že
každý delegát zakroužkuje pořadové číslo před jménem kandidáta (-tů) na jednotlivé
funkce, kterému (-kterým) dává svůj hlas. Volby do každého orgánu je prováděna
sestupnou formou, to znamená, počínaje předsedou a konče členy voleného orgánu.

10. V případě volby do funkce předsedy myslivecké rady zakroužkuje delegát pouze jedno
pořadové číslo před jménem kandidáta, kterého chce do této funkce zvolit. U volby
místopředsedů zakroužkuje na volebním lístku pro mysliveckou radu dvě pořadová
čísla před jmény kandidátů.
11. U volby předsedů odborných komisí zakroužkuje každý delegát vždy jen jedno
pořadové číslo před jménem kandidáta na funkci v odborné komisi. U volby zbývajících
členů vrcholných orgánů, zakroužkuje delegát u myslivecké rady čtyři pořadová čísla
před jmény volených kandidátů.
12. Neplatný je ten hlasovací lístek, na němž bude zakroužkováno více pořadových čísel
před jmény kandidátů na jednotlivé funkce než je počet jmen uvedený v odstavcích 10
a 11, tzn. více než je stanovený počet členů voleného orgánu. Dále je neplatný i ten
hlasovací lístek, který je upraven jinak než stanoveným způsobem, např. škrtáním,
přepisováním apod.
13. V případě rovnosti hlasů u dvou nebo více kandidátů pro navrhovanou funkci se bude
opakovat volba mezi těmi kandidáty, kteří při volbě do stejné funkce získali nejvyšší
shodný počet hlasů, což znamená, že do dalšího kola postupují tito kandidáti se
shodným počtem odevzdaných hlasů z předchozího kola.
14. K hlasování v dalším kole musí delegát použít prázdný volební lístek, na který napíše
bez pořadového čísla jméno a příjmení kandidáta, kterého volí.
15. Zvoleni do funkcí jsou členové s dosaženým největším počtem odevzdaných hlasů na
volebních lístcích, i když nebylo dosaženo nadpoloviční většiny.
16. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky podle stanov.
17. Volební lístky se archivují po celé funkční období na sekretariátu.
18. V případě, kdy člen spolku do 10 dnů ode dne konání volby písemně navrhne, aby
dozorčí rada hlavního spolku přezkoumala volbu člena do myslivecké rady, dozorčí
rada volbu přezkoumá na svém nejbližším zasedání.
19. V případě, kdy člen spolku do 10 dnů ode dne konání volby písemně navrhne, aby byla
přezkoumána volba člena do dozorčí rady hlavního spolku, přezkoumá tuto volbu na
svém nejbližším zasedání myslivecká rada jako výkonný orgán hlavního spolku.
20. K návrhům na přezkoumání volby, které nebudou sekretariátu doručeny písemně do
10 dnů ode dne volby, se nepřihlíží.
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21. Tento Jednací řád byl schválen dne 6. 6. 2015 sborem zástupců ČMMJ, z.s. konaným ve
Žďáru nad Sázavou.

Ing. Josef Orlovský, v.r.
jednatel ČMMJ, z.s.
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