NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU
XXIV. VALNÉ HROMADY ČASQ KONANÉ 16.6.2018
1. Volby řídí tříčlenná volební komise zvolená Valnou hromadou (dále jen VH).
2. Volby jsou tajné.
3.

XXIV. VH ČASQ volí tyto orgány :





předsedu
4 členy výkonného výboru
člena/y revizní komise

4. Právo navrhovat kandidáty do orgánů ČASQ má VV ČASQ a všichni delegáti valné
hromady. Návrhy musí být předané písemně některému ze členů volební komise
nejpozději 10 minut po volbě členů volební komise a přijetí tohoto volebního řádu.
5. Volby zahajuje volební komise seznámením účastníků VH s navrženými kandidáty na
jednotlivé funkce a poté se jednotliví kandidáti dle abecedního pořádku představí
v časovém limitu do 5 minut. Předtím, než udělí slovo kandidátům, otáže se jich
volební komise, zda s návrhem na kandidáta souhlasí, u nepřítomných přečte jejich
písemný souhlas nebo konstatuje absenci či nedostatky takového souhlasu. Je-li
souhlas odepřen nebo není-li dán u nepřítomného řádně, nelze tuto skutečnost
pozdějším prohlášením změnit. Nedal-li kandidát souhlas se svou volbou, vyškrtne jej
volební komise ze seznamu kandidátů, a tuto skutečnost zohlední na volebních
lístcích, které po uplynutí termínu pro podání návrhů na kandidáty sestaví a vyhotoví.
6. Jedna osoba může být zvolena maximálně do 1 funkce. Je-li již zvolena do funkce a
zároveň kandiduje na jinou funkci, volební komise ji vyškrtne z hlasovacích lístků.
7. Tajné hlasování probíhá na volebních lístcích, kde jsou uvedeni všichni kandidáti
na danou funkci. Delegát volí kandidáta zakroužkováním jména.
8. Platný volební lístek je ten, který má zakroužkované maximálně jedno jméno u každé
volené funkce.
9. Zvolení kandidáti jsou ti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasu přítomných.
10. V případě, že neobdrží potřebný počet osob volených do orgánů nadpoloviční většinu
hlasů, opakuje se volba po nejméně 15minutové přestávce. Kandidovat mohou i
kandidáti, kteří v prvé volbě nekandidovali.
11. Kandidáta lze volit v jeho nepřítomnosti pouze s jeho písemným souhlasem
předaným volební komisi.

