
2.sdělení volební komise určené předsedům  ÚzO VSR. 

Vážení kolegové, vyskytují se některé nejasnosti v souvislosti s přípravou ČS, proto bych rád upozornil 
a podtrhal dva důležité momenty, které nutno respektovat.v zájmu regulenosti ČS. 
 
1)  Základním dokumentem, ze kterého nutno vycházet při přípravě a organizaci ČS je Prohlášení 
předsedy ing Zbyňka Ceřovského, ze dne 13.4.2016, kterým se obrací na členy VSR s vyhlášením  o 
Zahájení 1.Členské schůze VSR, podle stanov schválených 14.CK VSR,  formou dílčích členských schůzí 
v ÚzO VSR.. Dále je v něm závazně stanoveno: 
- Program ČS 
- jmenovitě uvedeni kandidáti na člen P-VSR ,  Rozhodčí a Kontrolní komisi VSR 
- doba zahájení ČS dnem vyhlášení ( 14.4.) a končí dnem 25.6.2016 
- Způsob volby- veřejná volba aklamací 
- Výsledek volby formou protokolu postoupit volební komisi do 1.7.2016  
 

2) Zákonné opatření o Volebním řádu spolku  (VSR z.s.) 
 
Čl. 1  1) Volební řád spolku upravuje v mezích zákona a jednacího řádu postup voleb konaných  
               Spolkem.  

   2) Pokud není tímto volebním zákonem, jednacím řádem, jiným předpisem, nebo usnesením 
       Spolku upraven postup volby, rozhoduje předsedající spolku 

Čl. 2   1) Do kolektivních orgánů spolku (VSR z.s.) volí členové 
           2) Návrh kandidátky obsahuje jméno a příjmení kandidáta 
           3) Funkci, na kterou je kandidát navrhován ( na člena P-VSR) 
            4) Volba se koná veřejným hlasováním 
            5) Hlasy člena spolku, který hlasoval pro větší počet kandidátů, než je počet míst volených, 
                Jsou neplatné. 
           6) Zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů 
 

Čl.4   Postup volby při obsazování více než jednoho místa; 
        1 Člen spolku volí tak, že zvednutím ruky vyjádří souhlas s nejvíce takovým počtem 
            Kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst ( v našem případě 5) 
         2)Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazených míst, jsou 
            zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.  
 
Tato ustanovení o volbách orgánu spolku jsou plně aplikovatelná na  volby orgánů VSR a stávají 
se zavaznými. 
 

Ještě jedno důležité oznámení pro předsedy a předsedající ČS VSR. 
Na kandidátce členů P-VSR je pod č. 7 uvedeno Jméno plk Jan Lampa. S lítostí jsem obdržel 
zprávu, že aktuální zdravotní stav kandidáta je takový, že by dle jeho mínění mu 
nedovoloval vykonávat úkoly, které by v případě jeho zvolení pro něho vyplynuly. Jeho 
přání, aby jméno bylo z kandidátky vypuštěno, bylo vyhověno. 
 Číslo 7 na kandidátce zůstává pro zachování celkového pořadí kandidátů. Nutno však voliče 
před volbou seznámit s touto situaci a o kandidátu č.7 nehlasovat. Ve volebním protokolu 
u č.7  vykázat  0  hlasů. Kolega Jan Lampa byl o tomto opatření, které není projevem 
nepřízně. Informován. Naopak, věřím, že členové vyjádří nejen pochopení, ale i přání jeho 
uzdravení. 
 
Předseda Volební komise  ing. Karel Nedvídek      


