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l. I. - Základní ustanovení 
 
1. Valná hromada volí P edsedu Oblastního  pobo ného  spolku,  BF  –  Oblast  St ední  Morava,  

Bo ivojova 235/1, 779 01 Olomouc (dále jen „OPS“), který je z titulu funkce lenem výboru, ídí jeho 
innost a jedná jeho jménem po celé funk ní období, které je stanoveno na roky 2016 - 2021. 

2. Valná hromada dále volí ty i leny výboru OPS na období 2016 – 2021.  

3. Valná hromada volí t i leny Dozor í rady OPS na období 2016 – 2021. 

4. Aktivní volební právo – “to je právo volit“ – náleží delegát m s hlasem rozhodujícím. Pasivní volební 
právo – “to je právo kandidovat a být volen“ – náleží všem len m BF, len m klub  nebo 
zájmových skupin p sobících v OPS, územn  odpovídající vyšším územn  samosprávným celk m 
Olomouc a Zlín. Kandidát m že kandidovat prost ednictvím písemné kandidatury sám, nebo m že být 
navržen jinou osobou.  

5. O volb  kandidát  rozhoduje valná hromada OPS tajn , vyzna ením své volby na hlasovacím lístku. 

6. Volba P edsedy i len  jednotlivých orgán  m že být vícekolová. 

 

l. II. - Kandidáti na volbu 

 

1. Voleni mohou být kandidáti, kte í byli zaregistrováni do pátku 2. zá í 2016 (rozhoduje datum 
poštovního razítka nebo datum odeslání elektronické pošty do sídla OPS) na p edepsaném formulá i 
(viz p íloha . 1 Volebního ádu) a p edložili podepsanou kandidaturu nebo byli navrženi a písemn  
potvrdili, že s kandidaturou souhlasí. 

 

l. III - Volba p edsedy OPS 

 

1. Každý kandidát na funkci p edsedy má právo na 5 minutové vystoupení p ed zahájením volebního 
aktu. 

2. Kandidáti nezvolení do funkce p edsedy mohou, pokud vyjád í sv j souhlas, kandidovat na funkci 
lena výboru nebo lena dozor í rady. Kandidáti nezvolení za lena výboru mohou, pokud vyjád í sv j 

souhlas, kandidovat na funkci lena dozor í rady. 

3. V prvním kole je zvolen kandidát, který získá nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát . 

4. V p ípad , že v prvním kole nezíská žádný z kandidát  nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících 
delegát , postupují do druhého kola 2 kandidáti s nejv tším po tem hlas . V druhém kole je zvolen 
kandidát, který získá nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát . 

5. V p ípad , že ve 2. kole ani jeden z kandidát  nezíská nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát , 
vypisuje se nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni uvedenými termínem podání kandidatury. 
Musí být však p ítomni a vyjád it souhlas se svou kandidaturou. Pro jejich volbu platí nutnost získání 
nadpolovi ní v tšiny hlasujících delegát  

6. Pokud je do funkcí navržen v tší po et kandidát , provedou delegáti volbu tak, že na hlasovacím lístku 
ponechají jméno kandidáta, kterého volí a jména t ch kandidát , které zvolit necht jí, p eškrtnou. 
Jinak upravený, p ípadn  v bec neupravený hlasovací lístek znamená neodevzdání hlasu pro žádného 
kandidáta. 

7. V p ípad , že je funkci p edsedy nebo navržen pouze jediný kandidát, m že VH rozhodnout o 
ve ejném hlasování. 
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l. IV - Volba len  Výboru OPS 
1. Pokud je do funkcí navržen v tší po et kandidát , než má být zvolen, provedou delegáti volbu tak, že 

na hlasovacím lístku ponechají jména kandidát , které volí maximáln  do po tu ty  a jména t ch 
kandidát , které zvolit necht jí, p eškrtnou. Jinak upravený, p ípadn  v bec neupravený hlasovací 
lístek znamená neodevzdání hlasu pro žádného kandidáta. 

2. V prvním kole jsou zvoleni ti kandidáti, kte í obdrželi nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát , 
v po adí dle po tu získaných hlas  do po tu ty len . Do druhého kola postupují kandidáti nezvolení 
v prvním kole, nejvýše však v po tu, který je dvojnásobkem neobsazených míst z prvního kola volby a 
to v po adí podle po tu získaných hlas  v prvním kole. V druhém kole jsou zvoleni kandidáti v po adí 
dle obdržených hlas  do daného po tu volných míst, pokud získali nadpolovi ní v tšinu hlas  
hlasujících delegát . V p ípad  rovnosti hlas  rozhoduje los. 

3. V p ípad , že n který z kandidát  nezíská nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát , vypisuje se 
pro zbylá místa nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni uvedenými termínem podání 
kandidatury. Musí být však p ítomni a vyjád it souhlas se svou kandidaturou. I pro jejich volbu platí 
nutnost získání nadpolovi ní v tšiny hlasujících delegát  

4. V p ípad , že po et navržených kandidát , kdy jsou pouze ty i, m že VH rozhodnout o ve ejném 
hlasování. 

 

l. V - Volba len  Dozor í rady OPS 

 

1. Pokud je do funkcí navržen v tší po et kandidát , než má být zvolen, provedou delegáti volbu tak, že 
na hlasovacím lístku ponechají jména kandidát , které volí maximáln  do po tu 3 a jména t ch 
kandidát , které zvolit necht jí, p eškrtnou. Jinak upravený, p ípadn  v bec neupravený hlasovací 
lístek znamená neodevzdání hlasu pro žádného kandidáta. 

2. V prvním kole jsou zvoleni ti kandidáti, kte í obdrželi nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát , 
v po adí dle po tu získaných hlas  do po tu 3 len . Do druhého kola postupují kandidáti nezvolení 
v prvním kole, nejvýše však v po tu, který je dvojnásobkem neobsazených míst z prvního kola volby a 
to v po adí podle po tu získaných hlas  v prvním kole. V druhém kole jsou zvoleni kandidáti v po adí 
dle obdržených hlas  do daného po tu volných míst, pokud získali nadpolovi ní v tšinu hlas  
hlasujících delegát . V p ípad  rovnosti hlas  rozhoduje los. 

3. V p ípad , že n který z kandidát  nezíská nadpolovi ní v tšinu hlas  hlasujících delegát , vypisuje se 
pro zbylá místa nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni uvedenými termínem podání 
kandidatury. Musí být však p ítomni a vyjád it souhlas se svou kandidaturou. I pro jejich volbu platí 
nutnost získání nadpolovi ní v tšiny hlasujících delegát  

4. V p ípad , že po et navržených kandidát  je pouze 3, m že VH rozhodnout o ve ejném hlasování. 

 

l. VI - Záv re ná ustanovení 

 

1. Veškeré zajišt ní voleb p ísluší volební komisi. Volební komise zajistí sumarizaci a protokolaci 
výsledk  voleb. 

2. Výklad tohoto volebního ádu provádí pracovní p edsednictvo. Dojde-li k situaci, kterou tento volební 
ád nep edpokládá, navrhne volební komise valné hromad  ke schválení nový postup. 


