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VOLEBNÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE Asociace pro vodu ČR z.s.  

(dále jen CzWA)  

 

 

1. Způsob volby  

 

1.1. Volby do orgánů CzWA definovaných ve stanovách jsou tajné a přímé. Voleb 

mají právo se zúčastnit všichni individuální a korporativní členové přítomní na 

volební členské schůzi. 

 

1.2. Členové nepřítomní na volební členské schůzi se mohou zúčastnit prvního kola 

voleb korespondenčním způsobem. Pro tyto účely rozešle sekretář výboru spolu s 

pozvánkou na členskou schůzi i kandidátní listiny, opatřené razítkem CzWA.  

 

1.3. Volba je provedena úpravou kandidátní listiny. Pokud člen nesouhlasí s některým 

kandidátem, škrtne celé jeho jméno. Při jiných úpravách bude kandidátní listina 

považována za neplatnou. 

 

1.4. Hlasující člen odevzdá kandidátní listinu skrutátorům (viz bod 3), v případě 

korespondenční volby ji zašle na adresu sekretáře tak, aby ji sekretář obdržel před 

zahájením volby. Sekretář je odpovědný za zachování tajnosti korespondenční volby a 

za předání obdržených kandidátních listin skrutátorům.  

 

2. Nominace kandidátů  

 

2.1. Základní kandidátní listinu připraví výbor. 

 

2.2. Každý z individuálních nebo korporativních členů CzWA má právo podat před 

zahájením členské schůze, na níž bude volba probíhat, návrh na zařazení svého 

kandidáta na členství ve volených orgánech na kandidátní listinu. Návrh musí být 

doplněn souhlasem kandidáta. 

 

2.3. Výbor garantuje správnost kandidátních listin a jejich rozmnožení pro všechny 

členy CzWA.  

 

3. Výsledek voleb  

 

3.1. K zjišťování výsledku tajných voleb ustanovuje výbor alespoň dva skrutátory, 

kteří seznámí s výsledkem voleb členskou schůzi.  

 

3.2. Skrutátoři sestaví pořadí kandidátů dle počtu obdržených hlasů. Členy volených 

orgánů se stávají kandidáti na prvních místech odpovídajících počtu členů volených 

orgánů. Přitom platí podmínka, že kandidát je zvolen, pokud obdržel více než 50% 

hlasů odevzdaných dle bodu 1.  

 

3.3. Pokud se touto volbou nepodaří volený orgán naplnit, jsou do druhého kola 

zařazeni pouze kandidáti, kteří nezískali v prvním kole více než 50% hlasů. I v 

druhém kole je zachována podmínka dosažení více než 50% hlasů. Právo volit v 

druhém kole mají pouze členové CzWA přítomní na členské schůzi.  
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3.4. Pokud se volený orgán nepodaří naplnit ani ve druhém kole volby, sestaví výbor 

na dosud volná místa novou kandidátku z návrhů z pléna členské schůze. Nová 

kandidátka musí být doplněna souhlasem kandidáta. Volba se opakuje, a to pouze s 

hlasy přítomných členů CzWA.  

 

3.5. Skrutátoři pořídí a podepíší zápis o výsledcích volby, který se stává součástí 

zápisu z členské schůze. 

 

Tento volební řád byl schválen členskou schůzí spolku dne 9. 4. 2014. 

 

 

 


