Volební řád
Valné hromady sdružení Charlie
ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 8. listopadu 2010

Článek I.
(1)Tento volební řád upravuje volbu volených orgánů sdružení Charlie (dále jen sdružení) na základě
Stanov sdružení.
(2)Volební řád je přijímán k provedení Stanov a musí být s nimi v souladu
(3)Pro otázky, které tento řád neupravuje, se přiměřeně použije ustanovení Jednacího řádu Valné
hromady.
Článek II.
Kandidatura na člena Výboru a Revizní komise
(1) Kandidatura se podává písemně Hlasovací komisi, před jejím zvolením Prezidentovi nebo
Tajemníkovi, nejpozději do vyhlášení voleb předsedajícím.
(2) Kandidatura musí obsahovat jméno kandidáta a funkci, na niž kandiduje.
(3) Podpis kandidáta je považován za souhlas s kandidaturou a je její nutnou součástí.
Článek III.
Prezentace kandidátů
(1) Předsedající přečte jména kandidátů s uvedením funkce ve Výboru nebo Revizní komisi (dále jen
„RK“), které se volba týká.
(2) Každý kandidát má možnost během pěti minut vyjádřit svůj volební program. Následně mají
přítomní členové s hlasovacím právem 3 minuty na pokládání doplňujících dotazů. Valná hromada
může stanovené časy prodloužit.
(3)Kandidáti vystupují v abecedním pořadí.
Článek IV.
Průběh voleb orgánů sdružení
(1) Člen volební komise před zahájením voleb poučí účastníky Valné hromady (dále jen „VH“) o
způsobu hlasování a průběhu voleb.
(2) Jména kandidátů předsedající přečte a jejich jména výrazně písemně znázorní na k tomu účelu
připraveném zařízení (např. tabule, projektor, atp.).
(3) Volba začíná po prezentaci všech kandidátů na volenou funkci a koná se v pořadí: prezident,
viceprezident, tajemník, pokladník, ostatní členové výboru, členové RK.
(4) Každý účastník obdrží jeden volební lístek pro každou volbou obsazovanou funkci. Volba je
uskutečněna vhozením volebního lístku do volební urny.

Článek V.
Volba prezidenta, viceprezidenta , tajemníka a pokladníka
(1) Pro zvolení do funkce prezidenta, viceprezidenta , tajemníka a pokladníka je potřebné dosáhnout
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů sdružení.
(2) V případě, že v prvním kole volby nezíská žádný kandidát požadovanou většinu, vyhlásí
předsedající VH druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali
nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů, postupují do dalšího kola všichni kandidáti se stejným
počtem hlasů. Zvolen je ten kandidát, který v druhém kole obdrží nejvíce hlasů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje los.
(3) Není-li pro druhé kolo dostatečný počet kandidátů, vyhlásí předsedající novou volbu, která se
uskuteční po skončení ostatních plánovaných voleb podle pořadí určeném v čl. 4 odst. 2
Článek VI.
Volba ostatních členů Výboru a volba Revizní komise.
(1) Při volbě ostatních členů Výboru a volbě RK se postupuje obdobně jako u volby prezidenta,
viceprezidenta , tajemníka a pokladníka.
(2) Při volbě ostatních členů Výboru a volbě RK, volič uvede na hlasovacím lístku tolik jmen kandidátů
na kolik členů Výboru nebo RK je vyhlášena volba.
(3) V případě, že v prvním kole není zvolen dostatečný počet kandidátů, koná se druhé kolo volby, do
kterého postupují kandidáti v počtu rovnajícím se počtu zbývajících neobsazených postů zvětšeném o
jedna.
Článek VII.
Volební řád je platný a účinný momentem schválení VH.

