Voleb ní řád KLoM ČR
§1
Všeobecná ustanovení
1) Předsednictvo KLoM ČR v souladu s článkem IV., věta prvá a druhá a v souladu
s článkem VI., bodem 5. a 6. stanov SMČR a na základě dobrých zkušeností
s fungováním sekcí jakožto základních organizačních celků sportovní činnosti v
KLoM, s cílem sestavit předsednictvo KLoM ČR jako orgán SMČR pracující ve
vzájemné shodě, vydává tento volební řád.
2) Předsednictvo je tvořeno předsedou a vedoucími jednotlivých sekcí.
3) Volební řád klade maximální důraz na výběr vedoucích sekcí.
Konference volbou potvrzuje tento výběr.
4) Nově zvolené předsednictvo předkládá návrh na předsedu.
Konference jej potvrzuje .
5) Je zachováno právo volby, rovnost sekcí ve volbách a zabezpečena ochrana
sekcí zvoleného kandidáta před přehlasováním voliteli z jiných sekcí.
6) Výsledkem volebního procesu je zvolení skupiny osob – předsednictva KLoM a
jeho předsedy.
§2
Definice pojmů
1) Člen–soutěžíci – člen klubu SMČR (dále jen člen), který se alespoň jedenkrát
v roce předchgázejícím volbám prokazatelně zúčastní soutěže v jedné ze sekcí.
Soutěžící se musí na soutěži minimálně dostavit na start a získat soutěžní výkon
větší jak nula.
2) Člen–rozhodčí - člen, který alespoň jedenkrát v roce předchgázejícím volbám
prokazatelně vykonával funkci rozhodčího na soutěži v jedné ze sekcí.
3) Člen–organizátor – člen, který se jako organizátor podílel minimálně na jedné
soutěži v jedné ze sekcí v roce předcházejícím volbám.
4) Člen–funkcionář – člen, který alespoň část volebního období vykonával funkci v
klubu, vedoucího kroužku a podobně.
5) Člen–ostatní – člen, který nevykonával žádnou činnost výše uvedenou nebo
nedosáhl potřebného výkonu podle bodu 1) až 4).
6) Hlasovací skupina – členové klubu zařazení do skupiny 1) až 5).
7) Oprávněný klub – klub, který získal oprávnění k hlasování v konkrétní sekci.
8) Volební rok – rok, ve kterém se volí vedoucí sekcí pro další volební období.
9) Volitel – člen, který byl vyslán oprávněným kluben na konferenci KLoM. Volitel
musí mít v den konání konference platný průkaz člena SMČR.
10) Kandidát na funkci – člen, který písemně vyjádří svoji ochotu pracovat jako
vedoucí sekce.
§3
Oprávnění klubu k hlasování
1) Oprávněný klub může hlasovat v tolika sekcích, v kolika získá oprávnění.
2) Oprávnění pro hlasování v konkrétní sekci klub získá na základě uvedení svých
členů jako soutěžících nebo rozhodčích či organizátorů ve výsledkové listině
minimálně jedné soutěže za volební období.
§4
Počítání hlasů členů klubu pro volbu v sekci
1) Každý člen klubu starší 18 let má pro volbu v sekci jeden hlas.

Každý člen může být zařazen pouze do jedné z hlasovacích skupin.
Každý člen má právo se vzdát hlasování.
2) Člen-funkcionář může volit ve všech sekcích, kde klub získal oprávnění.
3) Člen–ostatní může volit pouze v sekci, kde klub vyvíjí největší aktivitu ve skupině
1) až 3) podle §2. V případě rovnosti aktivit se člen musí rozhodnout pro jednu ze
sekcí, pro kterou získal klub oprávnění ke hlasování.
§5
Hlasování v sekci
1) Hlasování v sekci probíhá ve volebním roce. Musí být ukončeno do 30.10.
konkrétního volebního roku.
2) Hlasování organizuje vedoucí sekce. Ručí za jeho regulérnost.
3) Vedoucí sekce na základě údajů uvedených ve výsledkových listinách sestaví
- seznam klubů oprávněných ke hlasování v sekci ( a současně )
- přehled soutěžících každého klubu s počtem jím absolvovaných soutěží,
- přehled rozhodčích každého klubu s počtem jím rozhodovaných soutěží,
- přehled organizátorů každého klubu s počtem jím organizovaných soutěží.
Tyto seznamy zveřejní na stránkách sekce, popřípadě i rozešle přímo na kluby a
současně vyzve kluby k podání návrhu na vedoucího sekce.
Uvede termín, do kdy bude návrhy přijímat.
Návrh je platný, je-li podán včas a je-li vedoucímu sekce doručen i písemný
souhlas kandidáta na funkci.
4) Vedoucí sekce sestaví seznam kandidátů na funkci, zveřejní jej na stránkách
sekce, popřípadě i rozešle přímo na kluby.
5) Vedoucí sekce vyzve kluby k provedení volby v klubech a určí termín pro
nahlášení výsledku voleb v klubech.
6) Výsledek hlasování zasílá klub vedoucímu sekce v přehledu podle přílohy 1.
Dohodne-li se v sekci nad rámec tohoto řádu, že volba v sekci bude veřejná,
použije se přehled podle přílohy 2
7) Vedoucí sekce výsledky voleb sumarizuje a zveřejní přehled kandidátů se
získanými hlasy. Kandidát s nadpoloviční většinou hlasů je vítězem voleb
Vítěz voleb bude uveden v navrhované sestavě nového předsednictva.
8) Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, následuje druhé
kolo voleb , do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
V druhém kole hlasují pouze ti, kteří se v kole prvém nevzdali práva hlasovat.
V duhém kole se lze vzdát práva hlasování.
Pokud v druhém kole nastane rovnost hlasů, proběhne třetí kolo voleb.
V třetím kole volí pouze ti, kteří se nevzdali práva hlasování v kole druhém.
V třetím kole hlasující musí dát svůj hlas jednomu z kandidátů.
Pokud ani po třetím kole nebude rozhodnuto, vedoucí sekce volby ukončí a vyzve
kluby k výběru nových – jiných kandidátů.
Při rovnosti hlasů více než dvou kandidátů v prvním kole se postupuje obdobně.
9) Po ukončení voleb předá vedoucí sekce seznam opravněných klubů předsedovi
KLoM k sumarizaci a vypracování přehledu klubů s oprávněním volby pro
konkrétní sekce a současně předá písemný souhlas zvoleného kandidáta.
§6
Hlasování v klubu
Není-li před zahájením volebního procesu v sekci dohodnuta veřejná volba, je na
rozhodnutí klubu, zda své vlastní hlasování provede tajně nebo veřejně.

Výsledek svého hlasování klub zašle vedoucímu sekce v členění podle přílohy 1
nebo podle přílohy 2.
Rovnost hlasů nebo nezískání nadpoloviční většiny při hlasování v klubu se
připouští.
§7
Konference
Den konání konference vyhlašuje předsednictvo
Členskou základnu KLoM na volbách zastupují volitelé.
Je na vůli oprávněných klubů, kterého svého člena jako volitele na konferenci vyšle.
Je na vůli klubu, zda zaváže své volitele hlasovat podle výsledků voleb v klubu.
Algoritmus pro stanovení počtu volitelů na konferenci vyhlašuje předsednictvo vždy
samostatně pro konkrétní rok konání konference a zveřejní jej v přehledu..
Kluby obdrží pozvánku k volbám a návratku s uvedením sekcí, ve kterých jsou
oprávněné volit a s uvedením počtu volitelů, které klub může vyslat na konferenci.
V návratce klub potvrdí svoji účast, rozsah oprávnění a uvede konkrétní jména
volitelů. Klub musí zajistit doručení návratky odesílateli, v opačném případě není
s voliteli, kteří svoji účast nepotvrdili, v zajištění voleb počítáno.
Volitel bez platného členského průkazu nebude k volbám připuštěn.
§8
Hlasování na konferenci
oddíl 1
Volba předsednictva
Hlasovací lístek pro volby předsednictva je sestaven z vítězů voleb v jednotlivých
sekcích, kteří maji tvořit předsednictvo pro další volební období.
Předsednictvo se volí jako celek.
Volba je platná, vysloví-li se „pro předsednictvo“ více než 50% odevzdaných hlasů
volitelů. Ti svým hlasem potvrzují ty osoby, které byly v sekci zvoleny.
Lístek s hlasem „pro předsednictvo“ musí být bez jakýchkoliv úprav.
Nebude-li dosaženo nadpoloviční většiny, volby budou prohlášeny za neúčinné,
konference provede zbylé body programu a bude ukončena s tím, že dosavadní
předsednictvo zůstává ve funkcích.
oddíl 2
Volba předsedy
Nově zvolené předsednictvo předkládá volitelům svůj návrh na jimi vybraného
předsedu, se kterým oni sami chtějí pracovat ve vzájemné shodě. Tato osoba
jednoznačně a srozumitelně vyjádří svůj souhlas s výkonem funkce a souhlas
vykonávat ji s členy předsednictva, kteří jej navrhují.
Volitelé svojí volbou potvrzují zvolenému předsednictvu právo vybrat si předsedu,
se kterým chtějí pracovat ve vzájemné shodě.
Volba je platná, vysloví-li se „pro“ více než 50% odevzdaných hlasů volitelů.
V případě, že volitelé předsednictvu nepotvrdí jím vybraného předsedu, volba se
zopakuje. V případě, že ani po druhé volbě není "pro" více jak 50% hlasů, je nově
zvolené předsednictvo oprávněno na místě složit funkce .
Neučiní-li tak, může podat nový návrh za stejných podmínek.
Pokud nedojde v novém předsednictvu při výběru navrhovaného předsedy ke shodě
a kandidátů bude více, provede se volba všech kandidátů. Předsedou se stává ten,
který dostal nejvyšší počet hlasů.V případě rovnosti hlasů se postupuje se podle §5,
odst.8.

§9
Speciální ustanovení
1) Pokud některý z členů předsednictva v průběhu volebního období na svoji funkci
rezignuje, předsednictvo vyhlásí v dané sekci volby v souladu s tímto volebním
řádem a bude nově zvoleného vedoucího sekce akceptovat.
2) Pokud v průběhu volebního období rezignuje na svoji funkci předseda KLoM,
označí svého nástupce z řad předsednictva. Neučiní-li tak, předsednictvo si samo
zvolí nového předsedu a v sekci, ze které bude tento předseda, vypíše volby na
vedoucího sekce, kterého pak bude akceptovat.
§10
Tento volební řád nabývá platnosti dnem zveřejnění v informačních prostředcích
KLoM. Tím samým dnem se zrušuje volební řád z listopadu 2009.

Přílohy volebního řádu:
Příloha 1 - Vzor pro tajné hlasování v klubu
Příloha 2 - Vzor pro veřejné hlasování v klubu

Příloha 1: Vzor pro tajné hlasování v klubu
(obsahuje příklad)

Přehled o hlasování v klubu SMČR reg. č. ……….., název…………………………….
Hlasování v sekci…………………………
Dne……………….
Rozdělení členů do hlasovacích skupin
členové
soutěžící
rozhodčí organizátor funkcionář

A
B
C
D
E
F
G
H
∑=8

pasívní

vzdal se
práva
hlasovat

X
X
X
X
X
X
X
X
2

2

1

1

1

Provede se standartní tajné hlasování o jednitlivých kandidátech a výsledek se
zapíše takto:
Výsledek hlasování se pak odešle v tomto tvaru:
Výsledek hlasování
POČET HLASŮ
7

KANDIDÁT 1
4

KANDIDÁT 2
1

Za správnost: Předseda klubu……………………..

KANDIDÁT 3
2

1

Příloha 2: Vzor pro veřejné hlasování v klubu
(obsahuje příklad)

Přehled o hlasování v klubu SMČR reg. č. ……….., název…………………………….
Hlasování v sekci…………………………
Dne……………….
Rozdělení členů do hlasovacích skupin
členové
soutěžící
rozhodčí organizátor funkcionář

A
B
C
D
E
F
G
H
∑=8

pasívní

vzdal se
práva
hlasovat

X
X
X
X
X
X
X
X
2

2

1

1

1

1

Provede se standartní veřejné hlasování o jednotlivých kandidátech a výsledek se
zapíše takto:
Výsledek hlasování
Členové
A
B
D
E
F
G
H
∑=7

KANDIDÁT 1
x
x

KANDIDÁT 2

KANDIDÁT 3

x
x

3

1

x
x
x
3

Výsledek hlasování se pak odešle v tomto tvaru:
Výsledek hlasování
POČET HLASŮ
7

KANDIDÁT 1
3

KANDIDÁT 2
1

Za správnost: Předseda klubu……………………..

KANDIDÁT 3
3

