
2. Členská schůze spolku VSR AČR 
 

Závěrečná zpráva Volební komise  (VK) 
 

I. Úvod: 

 

2.ČS spolku byla provedena korespondenčním způsobem. Podstatnou částí programu byly 

volby do orgánů VSR – v duchu platných stanov spolku – jejich průběh zajišťovala volební, 

tříčlenná komise, schvalovaná v rámci voleb do orgánů VSR. 

2.ČS byla vyhlášena v termínu od 9. dubna 2018 do 29. června 2018 

  

II. Zajištění voleb:  

 

Pro zajištění volby byla jmenovaná Volební komise (VK) ve složení: 

 

Pplk.v.v. Mgr. Jaroslav Hubáček (Úz.O. Plzeň) 

Plk. v.v,  Jaroslav Fišer (Úz.O.Plzeň) 

Pplk. v.v. Karel Vokurka (Úz.O. Plzeň) 

 

Pro zajištění konferenčního způsobu voleb byla zřízena adresa: hujar34@centrum.cz 

 

Volební komise zajišťovala z programu 2. ČS  následující úkoly (Číslování odpovídá 

programu 2.ČS): 

 

2. Schválení změny názvu Stanov vojenského spolku rehabilitovaných AČR 

3. Volba Volební komise 

4. Volba členů Předsednictva VSR (P VSR), Kontrolní a Rozhodčí komise (KK, RK) 

 

Pro realizaci voleb byla na stránkách rehabilitovani-vojaci.cz vyčleněna otevřená rubrika 

2. Členská schůze VSR AČR 

V uvedené rubrice byly uvedeny informace P VSR a nezbytné formuláře ke stažení pro 

potřeby dílčích volebních schůzí spolků,  s instrukcemi pro jejích využití. 

 

III. Průběh voleb: 

  

Po počátečním váhání probíhaly volby bez podstatných problémů, bohužel s relativně nízkou 

účastí územních organizací.  

Volby formou dílčích schůzí pobočných spolků se uskutečnily v 9 územních organizacích 

(bohužel dosud nejsou k dispozici opravené výsledky z Úz.O. Jihlava) 

Vzhledem k ukončení činnosti, nebo díky problémům s komunikací s některými 

organizacemi,  byla nabídnuta i možnost individuální účasti ve volbách (využití základního 

práva člena VSR). Tento způsob využilo 5 členů VSR. 

Během voleb došlo k odstoupení kandidátů do P VSR kolegů Nprap. V.v. Václava Krejčíka a   

Plk.v.v. Ing. Zdeňka Čeřovského. 
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IV. Závěry volební komise: 

 

a) Volby byly uskutečněny s respektováním platných stanov VSR.  

 

b) Výsledky hlasování: 

 

2. Schválení změny názvu Stanov vojenského spolku rehabilitovaných AČR 

- přijato jednomyslně – počet hlasů 121 

 

3. Volba volební komise 

- navržená komise přijata v navrhovaném složení jednomyslně – počet hlasů 121 

 

4. a) Volba do PVSR 

- jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů: 

 1. Pplk. v.v. Petr Mrázek   91 hlasů 

 2. Plk. v.v. Ing. Jan Kabát   91 hlasů 

 3  Plk. v.v. Ing. Zbyněk Čeřovský  54 hlasů   - po skončení voleb odstoupil 

 4. Plk. v.v. Ing. Karel Medvídek  104 hlasů 

 5. Plk. v.v. Ing. Ladislav Procházka 98 hlasů 

 6. Plk. v.v. Mgr. Josef Pulík   40 hlasů 

 7. Plk. v.v. Otakar Pospíšil   38 hlasů 

 8. Pplk. v.v. Vladimír Hryznul  11 hlasů 

4. b) Volba kontrolní komise 

- navržená komise přijata v navrhovaném složení jednomyslně – počet hlasů 121 

 

Neúčast některých organizací byla pravděpodobně ovlivněna následujícími okolnostmi: 

 

1. Řada organizací postupně zaniká vlivem nízkého počtu rehabilitovaných v lokalitě, 

vysokým věkem rehabilitovaných a s tím spojenými problémy aktivace funkcionářů. 

 

2. Vlivem problémů v práci P VSR, kdy byla v minulém volebním období zanedbána 

součinnost a komunikace s územními organizacemi a dokonce centrální evidence. Nedošlo 

ani ke konsolidaci VSR předpokládané v programu činnosti minulého P VSR.  

 

3. Během konání ČS byly bohužel porušeny standardní, demokratické principy volebního 

procesu, rozesíláním některým  organizacím nebo členům nepodložené pomlouvačné dopisy 

na některé kandidáty. To sice podstatně neovlivnilo volební výsledky, ale určitě to mělo vliv 

na aktivní účast ve volbách. 

Samotná VK neobdržela žádnou stížnost k průběhu voleb.  

 

Přes uvedené nedostatky a problémy se postupně během volebního období zvyšovala aktivita 

Úz.O., velmi cenná je aktivizace brněnské organizace. Poněkud nepochopitelná je neúčast ve 

volbách některých organizací, které se aktivně účastnily konference k výročí událostí roku 

1968. 

Za neúspěch 2.ČS lze považovat  zrušení volby Rozhodčí komise, kde nebyl žádnou Úz.O. 

nominován ani jeden člen VSR. Tím se dále prodloužila  její neexistence a možnost 

racionálního řešení některých rušivých problémů ve vztazích uvnitř VSR.  

Korespondenční řešení členské schůze spolku je určitě moderní a vhodnou formou spolkové 

činnosti, ale předpokládá existenci / možnost, alespoň standardní elektronické komunikace. 

To ve VSR nelze ani v současné době – bohužel - objektivně očekávat. Počítačová gramotnost 



a vybavení technikou je u naší věkové kategorie nedostačující, což je zřejmě další podstatný 

problém ovlivňující počet aktivních členů a organizací.  

 

V. Závěrem  

komise děkuje za velmi vstřícný postoj administrátora stránek rehabilitovaní-vojaci.cz 

kolegovi Mjr. v.v. Rusovi, zejména za metodickou spolupráci a děkuje za pomoc za pomoc 

tajemníkovi P VSR – Plk. v.v. Ing. Karlu Nedvídkovi. 

Výsledky voleb jsou uvedeny v přiložené tabulce souhrnných výsledků, spolu pořadím – 

úspěšností jednotlivých kandidátů do PVSR. 

 

V Plzni dne 9. července 2018 

 

Členové komise: 

 

Předseda:  Pplk. v.v.Jaroslav Hubáček                        

Členové:    Plk. v.v. Jaroslav Fišer                              

                   Pplk. v.v. Karel Vokurka     

 

Zpráva s vlastnoručními podpisy bude předána předsedovi PVSR na 1.ustavující schůzi 

PVSR.                      


