Návrh

Volební řád
Konference KSST 2020
1. Na Konferenci KSST Olomouc budou zvoleny orgány postupně v tomto pořadí:
a) předseda VV KSST a jeho tým, případně budou voleni samostatně další členové VV
b) předseda Dozorčí rady KSST
c) 2 členové Dozorčí rady KSST
2. Funkcionáře uvedené v článku 1 tohoto řádu volí všichni delegáti konference s hlasem rozhodujícím.
3. Návrhy na zařazení do kandidátních listin se podávají před konferencí podle termínu stanoveného VV
(viz zápis č.3/2020 ze schůze VV ze dne 4.6.2020) a zveřejněného na webových stránkách KSST
Olomouc. VV KSST Olomouc rovněž rozhodl, že další návrhy je možné doplnit přímo na konferenci.
Navrhováni mohou být jen delegáti, kteří v den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let.
4. Na základě ustanovení Článku 12 Konference KSST Olomouc bodu 12.10. Stanov KSST Olomouc
budou volby provedeny veřejným hlasováním. Dle uvedeného bodu Stanov může konference ale
rozhodnout o formě tajného hlasování.
5. Volební komise připraví z došlých návrhů kandidátní listiny a seznámí delegáty s navrhovanými
kandidáty pro volby podle čl. 1. tohoto volebního řádu.
6. Předseda volební komise předloží kandidátní listiny konferenci k případným připomínkám a ke
schválení, nechá hlasovat o způsobu volby (veřejné, tajné) a nechá hlasovat o formě volby dalších
členů VV KSST, to je volba týmu dle návrhu předsedy, nebo volba jednotlivých členů VV KSST.
Stejně se postupuje při volbě dalších členů DR, to je tým, respektive volba jednotlivých členů DR.
7. Po schválení kandidátních listin a formě hlasování (viz bod č. 6) konferencí, připraví volební komise
potřebné počty kandidátních listin pro provedení voleb – v případě tajné volby.
8. Předseda volební komise zkontroluje při zahájení voleb za přítomnosti členů komise volební schránky a
uzavře je: dále rozdělí členům komise úkoly při zajišťování řádných voleb – v případě tajné volby.
9. Každý delegát s hlasem rozhodujícím obdrží po předložení mandátního lístku příslušné hlasovací lístky –
v případě tajné volby. Na základě ustanovení Čl.12 - Konference KSST Olomouc bodu 12.4. Stanov
KSST Olomouc z.s. může 1 osoba na konferenci vykonávat maximálně 2 hlasy s tím, že při prezenci
doloží zmocnění od oprávněné osoby k zastupování.
10. Tajné hlasování probíhá vložením kandidátní listiny (hlasovacího lístku) do volební schránky.
11. Volební komise zjistí celkový počet delegátů s hlasem rozhodujícím, kterým byly hlasovací lístky
vydány, tyto údaje uvede v zápise – v případě tajné volby.
12. Po otevření schránek volební komise odevzdané hlasovací lístky sečte a porovná počet vydaných a
odevzdaných lístků, údaje rovněž uvede v zápise – v případě tajné volby
13. Platné jsou jen hlasovací lístky na předepsaných tiskopisech a to jen tehdy jestliže:
při volbách podle čl. 1 odst. a) zůstalo neškrtnuto jméno maximálně jednoho kandidátního týmu, podle
bodu čl. 1 odst. b) zůstalo neškrtnuto jméno maximálně jednoho kandidáta a podle bodu 1 odst. c)
zůstala neškrtnuta jména maximálně 1-2 kandidátů – v případě tajné volby.
14. Zvoleni jsou kandidáti (tým, jednotlivý členové) podle pořadí platných hlasů pro něho
odevzdaných, pokud obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů prezentovaných delegátů –
v případě tajné volby.
15. Nejsou-li způsobem uvedeným v čl. 13 zvoleni: předseda VV a jeho tým, resp. jednotlivý členové VV,
předseda DR a jeho tým, resp. 2 členové DR, popř. dojde-li k rovnosti hlasů znemožňující určit zvolené,
koná se druhé kolo voleb, případně další kola voleb dle stejného systému. Voleni budou ti kandidáti,
kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů.
16. Při veřejném hlasování se volí dle konference buď tým navržený předsedou VV KSST Olomouc a
DR, nebo se volí jednotliví kandidáti. Jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu
platných hlasů prezentovaných delegátů, stejný princip platí i u volby týmu.
17. Není-li způsobem uvedeným v čl. 16 zvolen tým, respektive jednotlivý členové VV a DR, připraví pro
druhé kolo voleb volební komise volební listiny z nezvolených kandidátů podle jejich pořadí – u tajných
voleb je postup stejný jako v prvním kole, stejným způsobem se hlasuje i u veřejného hlasování.
18. Ve druhém kole budou zvoleni kandidáti podle pořadí platných hlasů pro ně odevzdaných z přítomných
delegátů v jednacím sále.
19. Dojde-li k rovnosti hlasů znemožňující určit zvoleného, koná se třetí kolo.
20. Pro třetí kolo voleb a příp. další kola platí obdobný postup jako ve druhém kole.
21. V případě nezvolení předsedy a členů VV KSST, konference pověří stávající VV k výkonu funkce a
řízení KSST Olomouc a současně navrhne svolání mimořádné konference.

