
Vážení kolegové, přátelé, 

  věnujte prosím pozornost těmto řádků, jako doporučení kandidátů Volební komise VSR 

Jak je nám všem známo, v době duben až červen se v našich ÚzO   uskuteční dílčí členské schůze VSR. 
Našim společným zájmem je, aby tyto ČS proběhly řádným způsobem v souladu vyhlášených 
pravidel. To je důležité proto, že hlavním úkolem ČS je zvolení nového orgánu- Předsednictva VSR, 
nového předsedy, Rozhodčí (RK) a Kontrolní komise (KK). 
 
Hlavním pravidlem provedení volby je, že každý oprávněný volič uplatňuje své volební právo svým 
podpisem v protokolu o volbě do PVSR (nebo i na zvláštní prezenční listině) a zvednutím ruky pro 
zvoleného kandidáta.  Volič uplatňuje svůj hlas ve prospěch kandidáta pouze u jeho pěti vybraných 
favoritů  
Organizaci volby (její řádný průběh) řídí předsedající (předseda ÚzO), který podrobně obeznámí členy 
s navrženými kandidáty, s jejich písemnou prezentací, určí dva počtáře hlasů, připomene pravidla 
hlasování a zahájí hlasováni o jednotlivých kandidátech v pořadí uvedeném v Protokolu o volbě.  
Počtáři každý hlas pro kandidáta zanesou do protokolu a označí křížkem. 
Tento postup se opakuje u každého jména. Po Baubínovi následuje volba Čeřovského atd. 
   Úkolem ČS je zvolení předsedy Předsednictva. Proto předsedající zahájí volbu předsedy stejným 
způsobem- aklamací. Počtáři spočítají hlasy a zanesou do protokolu označením kroužku k danému 
jménu kandidáta a voliče. 
  Poslední volbou je volba komisí (tříčlenné RK a KK). Do těchto komisí kandidují vždy jen tři členové,   
 Tudíž bude hlasováno o každé komisi on blok (kdo je pro, sečíst hlasy, při většině hlasů pro hlasování 
ukončit.) 
 Po zpracování všech hlasování a sečtení hlasů předsedající seznámí ČS se jmenovitým pořadím 
kandidátů dle získaných hlasů a podepíše protokol. 
   Tento postup je nutno dodržet, aby volby byly legitimní, tedy právoplatné. 
Podepsaný protokol nutno neprodleně zaslat mailovou cestou volební komisi na adresu 
Karel.Ned@šeznam.cz, nebo na adresu-  stanislav.grossmann@quick.cz. s dodržením termínu. Po 
tomto datu  (25.6.) nebudou moci být výsledky hlasování zahrnuty do celkových výsledku voleb.  
  Souhrnný výsledek volby a jmenovitě členy zvolené ČS VSR do Předsednictva, jeho předsedu a také 
RK a KK oznámí VK dne 1. 7. 2016. 
  
 Výše uvedený aklamační způsob volby (zvednutím ruky na výzvu „pro“ nebo „proti“) lze nahradit 
jednodušší variantou stejné síly, provedením volby s využitím volebního lístku (volební lístek uveden 
níže) který je využitelný jak pro tajnou, tak i veřejnou volbu. Při veřejné volbě může být lístek 
podepsán a předán skrutátorům.  Výsledky nutno zanést do protokolu. 
  Jiný možný veřejný způsob provedení volby Předsednictva umožňuje sám Protokol o volbě do PVSR. 
Ten může předsedající nechat kolovat mezi voliče s pokynem, aby každý osobně do něho zaznamenal 
křížkem (u předsedy zakroužkování křížku) svých pět favoritů. Počtáři provedou součty hlasů 
odevzdaných jednotlivým kandidátům a stanoví výsledek a pořadí dle získaných počtů hlasů. 
   V každém případě platí pro předsedu  ÚzO a Radu ÚzO (předsedajícího a řídícího ČS) přistupovat 
k akci „volba“ odpovědně a dobře připraveni. To je základní podmínka řádného, transparentního 
provedení hlasování a legitimity volebního výsledku.   
Plk. Ing. Karel Nedvídek    
.   
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