VOLEBNÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků z.s.
a) Kandidáty na členy Rady ČSH a Revizní komise navrhuje Rada a dále členové ČSH, kteří
se zúčastní Konference a tyto návrhy vznesou přímo v jejím průběhu při projednávání tohoto
bodu jejího jednání. Každý navržený kandidát musí se svojí kandidaturou souhlasit.
b) Dle čl. V. stanov se do orgánů volí:
- pět členů Rady a dva náhradníci v pořadí 1 - 2
- tři členové RK a 2 náhradníci v pořadí 1 - 2
c) Volba se uskutečňuje veřejným hlasováním, pokud na návrh řídícího jednání nebo
kteréhokoliv člena, nerozhodne Konference jinak.
d) Volba veřejným hlasováním se uskutečňuje výhradně na výzvu předsedajícího Konferenci
nebo předsedy volební komise je-li zřízena, a to na otázky v pořadí „PRO“, „PROTI“,
„ZDRŽEL SE“.
e) Tajná volba se uskutečňuje na základě Kandidátní listiny sestavené z kandidátů navržených
Radou nebo kterýmkoliv členem přítomným na volební Konferenci. Každý člen Konference s
oprávněním volit označí křížkem před jménem ty kandidáty, jejichž zvolení si přeje.
f) Hlasovací lístek je na konci opatřen otiskem kulatého razítka ČSH, může být společný pro
volbu členů Rady a Revizní komise.
g) Hlasovací lístek je neplatný, jestliže:
- je přetržený
- obsahuje hlasy pro více kandidátů než je stanovený počet členů voleného orgánu
- obsahuje dopsané jméno jiného kandidáta, než schválila před začátkem hlasování Konference
h) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení je možné v případě, že nepřítomný člen ČSH oznámí
Konferenci písemně delegaci svého hlasu na jiného, na Konferenci přítomného oprávněného
voliče. Na jednoho voliče je možné delegovat hlas jen jednoho nepřítomného člena. Ověření
delegace hlasu není nutné.
i) Volba probíhá dvoukolově. V prvním kole jsou zvoleni kandidáti s nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů ČSH. Pokud nadpoloviční počet hlasů z přítomných získá víc
kandidátů, než je potřebné, jsou zvoleni ti s nejvyšším počtem hlasů. Nezvolení kandidáti se
zúčastní druhého kola. Z nich doplní volený orgán na potřebný počet členů ti s nejvyšším
počtem hlasů. Další v pořadí se stávají náhradníky.
j) Po zpracování výsledku voleb oznámí předsedající Konferenci nebo předseda volební komise
je-li zřízena Konferenci výsledky voleb, tj.: - celkový počet hlasů každému kandidátu za člena
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příslušného orgánu; - pořadí, kterého kandidát dosáhl podle počtu obdržených hlasů; - jména
těch kandidátů, kteří byli zvoleni do jednotlivých orgánů a jména náhradníků do těchto orgánů.
k) Pro volbu budou kandidáti seřazeni na kandidátní listině podle příjmení v abecedním pořadí.
Nejprve se zvolí z kandidátů a náhradníků Rada a následně Revizní komise.
m) V případě, že nebudou volbou obsazena všechna volená místa členů orgánů ČSH, lze na
základě rozhodnutí Konference uskutečnit doplňující volbu. Kandidovat v doplňující volbě
však mohou pouze členové, kteří se jako kandidáti neúčastnili první volby. Pro zvolení
kandidáta platí článek g) tohoto řádu.
n) Pokud nebude ani doplňující volbou obsazen plný počet volených míst členů orgánů ČSH,
může další doplňující volbu uskutečnit až další Konference. Počet zvolených členů orgánu ČSH
však musí přesahovat více než polovinu jejich počtu určeného stanovami (tj. musí být platně
zvoleni alespoň 3 členové Rady a 2 členové Revizní komise).
Schváleno Konferencí 24.10.2015.
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