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PRAVIDLA VOLEBNÍ PROCEDURY návrh verze 2 

1. Úvod 

Tato Pravidla volební procedury (dále jen „pravidla“) jsou určena pro volby do orgánů OOZ SFŽP ČR 
na její členské schůzi. Odpovědnou osobou za dodržování těchto pravidel je volený předseda volební 
komise. 

2. Orgány OOZ 

Volenými orgány OOZ SFŽP ČR jsou předseda, místopředseda, členové výboru a revizní komise. 

3. Volební komise 

Volební komisi volí členská základna vždy pro jednu volební proceduru v rámci jedné členské schůze. 
Volební komisi tvoří předseda volební komise a nejméně dva členové volební komise. Předseda 
volební komise je volen nejdříve, poté jsou voleni členové volební komise na návrh pléna – tento 
návrh nemůže podat předseda volební komise. 

4. Volební procedura 

Volební procedura je souhrn úkonů uskutečněných podle těchto pravidel vedoucí k právoplatnému  
zvolení orgánů OOZ SFŽP ČR. Volební proceduru řídí předseda volební komise. 

5. Zahájení volební procedury 

Předseda volební komise 

a) stručně seznámí členskou schůzi s body volební procedury a připomene související práva 
a povinnosti členů/voličů vyplývající ze Stanov OOZ 

b) prostřednictvím ověřovatelů ověří a vyhlásí, že (zda) členská schůze je schopná usnášení 

c) konstatuje způsob hlasování aklamací, pokud na návrh pléna členské schůze není hlasováním 
rozhodnuto jinak 

6. Volba předsedy OOZ 

Předseda volební komise 

a) přednese návrh kandidáta na předsedu OOZ, je-li kandidát znám 

b) i v případě, že již návrh kandidáta existuje, vyzve plénum k podání dalšího návrhu 

c) ověří u jednoho každého navrženého kandidáta, zda kandidaturu přijímá 

d) vyzve kandidáta na předsedu OOZ, aby se představil a stručně promluvil o důvodech své 
kandidatury; v případě více kandidátů tak postupně vyzve každého z nich v pořadí, v jakém 
byli kandidáti navrženi 

e) dá postupně hlasovat o jednotlivých kandidátech; 
hlasuje se v pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi; 
je zvolen ten kandidát, který získá potřebný počet hlasů (dle Stanov OOZ) 

f) prohlásí hlasování za naplněné, jestliže jeden z kandidátů obdrží potřebný počet hlasů a je 
tedy zvolen předsedou; dále se proto v hlasování nepokračuje, jelikož další kandidát nemůže 
z logiky věci získat více hlasů 
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g) po sečtení hlasů skrutátory (= členové volební komise) vyhlásí zvolení předsedy OOZ SFŽP ČR 
a vyzve jej, aby zasedl na místo předsedajících 

7. Volba místopředsedy OOZ 

Postup je analogický s postupem dle bodu 6. Volba předsedy OOZ. 

8. Volba členů výboru OOZ 

Předseda volební komise 

a) konstatuje dosavadní počet členů výboru OOZ a vyzve plénum k podání návrhu na změnu 
počtu členů OOZ; 
není-li takový návrh, 

b) konstatuje, že volba bude probíhat do nezměněného počtu členů výboru OOZ; 
je-li přednesen návrh na změnu počtu členů výboru OOZ, 

c) dá o takovém návrhu hlasovat 
a je-li přijat,  

d) konstatuje, že volba bude probíhat do nově přijatého počtu členů výboru OOZ, 
jinak b) 

e) přednese návrh kandidátů člena výboru OOZ, jsou-li kandidáti známi 
a 

f) vyzve plénum k podání návrhů pro členy výboru OOZ, případně dalších návrhů kandidátů 
k již existujícím 

g) ověří u navržených kandidátů, zda kandidaturu přijímají 
a 

h) vyzve všechny kandidáty (kteří kandidaturu neodmítli), aby se stručně představili; 
kandidáti vystoupí v pořadí, v jakém byli navrženi 

i) může plénu navrhnout společnou volbu všech kandidátů, je-li počet kandidátů shodný nebo 
nižší, než je přijatý počet členů výboru OOZ – plénum schůze o tom rozhodne hlasováním; 
je-li počet kandidátů vyšší, nebo neschválí-li plénum společnou volbu, 

j) dá hlasovat o jednom každém kandidátovi v pořadí, v jakém byla jeho kandidatura vyhlášena 
a výsledky hlasování zaznamenává 

k) po hlasování vždy ihned po sečtení hlasů toho kterého kandidáta plénu oznámí, zdali dotyčný 
získal potřebný počet hlasů pro zvolení 

l) po ukončení volby všech kandidátů seznámí plénum s výsledkem volby do výboru OOZ, tj. 
kteří kandidáti získali potřebný počet hlasů, 
a pokud je těchto kandidátů stejně nebo méně, než je přijatý počet členů výboru, 

m) vyhlásí, že tito byli zvoleni za členy výboru OOZ; 
za situace, kdy potřebný počet hlasů získalo více kandidátů, 

n) vyhlásí za členy výboru pouze takový počet kandidátů, který se rovná přijatému počtu míst 
ve výboru OOZ, a to v pořadí sestupně od nevyššího počtu získaných hlasů; 

o) v situaci, kdy by nastala taková rovnost hlasů, která je určující pro vyhlášení mandátu člena 
výboru, vyzve nejdříve plénum k podání návrhu na řešení této mimořádné situace – tento 
návrh nemůže podat sám – návrh pléna nechá schválit hlasováním, 
a teprve poté předseda volební komise vyhlásí zvolené členy výboru OOZ 

p) nakonec vyzve nově zvolené členy výboru OOZ, aby zaujali místa předsedajících 
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9. Volba členů Revizní komise OOZ 

Předseda volební komise 

a) připomene dosavadní počet členů Revizní komise OOZ (RK) 

b) vyzve plénum k podání návrhů pro členy RK – požadováni jsou nejméně tři členové 
(předsedu RK si zvolí členové RK na své první schůzi) 

c) dotazem ověří u jednotlivých navržených kandidátů, zda kandidaturu přijímají, 
a není-li z pléna navrženo jinak, 

d) dá hlasovat o všech kandidátech členů RK jako o celku; 
získá-li tato skupina kandidátů potřebný počet hlasů, 

e) vyhlásí zvolené kandidáty za členy Revizní komise OOZ 

f) jestliže tato skupina kandidátů potřebný počet hlasů nezíská, lze tuto volbu ještě jedenkrát 
opakovat stejným způsobem; 
v případě druhé neúspěšné volby 

g) postupuje volbou jednotlivých kandidátů jako v případě volby do výboru OOZ 

h) po úspěšné opakované volbě vyhlásí zvolené kandidáty za členy Revizní komise OOZ 

10. Závěr volební procedury 

Předseda volební komise 

a) dotazem do pléna členské schůze zjistí, zdali kterýkoli člen nemá námitku nebo připomínku 
k uskutečněné volbě; 
jestliže je námitka nebo připomínka vyslovena,  

b) na místě ji ve spolupráci s plénem vypořádá; 
není-li námitek ani připomínek, 

c) prohlásí volbu orgánů OOZ SFŽP ČR na další období za právoplatnou 
a 

d) předá řízení členské schůze nově zvolenému předsedovi OOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Dalibor Mašek, místopředseda OOZ, 26.08.2013 

Schválil: výbor OOZ, 16.09.2013 


