Volební řád členů Správní a Dozorčí rady o.p.s.
I. Obecně
1.

Tento volební řád upravuje volby do orgánů o.p.s. Region Pošembeří a to do Správní rady
(dále jen SR) a Dozorčí rady (dále jen DR).

2.

Funkční období člena SR a DR činí 3 roky.

3.

Každý rok se mění ⅓ členů SR a DR, kterým končí funkční období.

4.

Počet členů SR je stanoven na 9 a členů DR na 6.

5.

Zakladatelé volí celkem ⅓ všech členů SR a ½ členů DR čili celkem 3 členy SR a 3 členy
DR, tedy každý rok po jednom členu SR a DR.

6.

Plénum MAS Region Pošembeří volí celkem ⅔ všech členů SR a ½ členů DR čili celkem
6 členů SR a 3 členy DR, tedy každý rok dva členy SR a jednoho člena DR.

7.

Před volbou je zakladateli stanoveno, které konkrétní členy volí zakladatelé o.p.s. a které
plénum MAS – viz příloha.

8.

Funkční období člena, který je zvolen na uvolněné místo po jiném členovi SR či DR,
kterému funkční období nevypršelo (např. se členství vzdal), pokračuje v délce původního
funkčního období jím nahrazovaného člena SR či DR.

9.

Volby mohou probíhat na společném zasedání zakladatelů a pléna nebo separátně na
každém zasedání zvlášť.

10. Volby probíhají tajně v případě, že o to požádá alespoň jeden zástupce s volebním
právem. V případě, že se tak nestane, proběhne veřejná volba.
11. Volby mohou proběhnout i prostřednictvím internetu vyplněním volebního lístku v případě,
že si tuto volbu zakladatelé či plénum vyžádají.
12. Po volbách prostřednictvím internetu musí každý člen s hlasovacím právem podepsat
protokol, ve kterém bude obsaženo čestné prohlášení, že osobně provedl volbu a
s volbou souhlasí.
13. O způsobu hlasování rozhodne zasedání zakladatelů či jednání pléna před provedením
voleb.

II. Volba zakladatelem o.p.s.
1.
2.

3.

Členové SR a DR se volí samostatně.
Každý ze zakladatelů má právo navrhnout člena SR nebo DR. V případě, že má
zastoupení ve SR a DR na následující funkční/volební období, nemůže navrhovat
kandidáta za sebe tak, aby byl zachován princip, že žádný ze zakladatelů není zastoupen
ve SR a DR současně a nemá ve SR a DR 2 zástupce.
V případě návrhu více kandidátů je zvolen ten kandidát, který dostal nadpoloviční počet
hlasů od jednotlivých zakladatelů. V případě nezvolení nového člena, postupují do dalšího
kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů případně všichni kandidáti se shodným
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počtem hlasů jako kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů. V případě, že ve druhém
kole neobdrží nadpoloviční většinu žádný kandidát, postupuje do třetího kola pouze
kandidát s nejvyšším počtem hlasů či další kandidáti se shodným počtem hlasů. Jestliže
ve třetím kole nebyl nikdo zvolen nadpoloviční většinou, celá volba se opakuje s novými
kandidáty.
III.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Volba plénem MAS
Ředitel o.p.s. nejpozději týden před konáním pléna vyzve předem členy pléna MAS, aby
zaslali své kandidáty na členství ve SR a DR nejpozději však den před konáním pléna .
Každý člen pléna MAS má právo navrhnout kandidáta na člena SR nebo DR. V případě,
že má zastoupení ve SR a DR na následující funkční/volební období, nemůže navrhovat
kandidáta za sebe tak, aby byl zachován princip, že žádný z členů pléna není zastoupen
ve SR a DR současně a nemá ve SR a DR 2 zástupce. A to ani tehdy, byl-li tento člen
zvolen zakladateli.
Na Plénu MAS je možné navrhnout kandidáty na členy SR a DR pouze tehdy, není-li
předem navržen dostatečný počet kandidátů, tj. alespoň jeden kandidát na každé volené
místo.
Kancelář vyhotoví volební lístky se jmény kandidátů. Každý člen pléna MAS má jeden
hlas.
Členové SR a DR se volí samostatně.
Členy SR nebo DR se stávají ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční počet hlasů. V případě
nezvolení nového člena, postupují do dalšího kola na každé volené místo dva kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů případně všichni kandidáti se shodným počtem hlasů jako
kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů. V případě, že ve druhém kole neobdrží
nadpoloviční většinu žádný kandidát, postupuje do třetího kola pouze kandidát
s nejvyšším počtem hlasů či další kandidáti se shodným počtem hlasů. Jestliže ani ve
třetím kole nebyl nikdo zvolen nadpoloviční většinou, celá volba se opakuje s novými
kandidáty.

IV. Volební komise
Nad regulérnosti voleb dohlíží volební komise, která se sestává ze 2 členů stávající SR a 2
členů stávající DR a ředitele o.p.s. Členem volební komise nemůže být člen SR a DR, který
obhajuje ve volbách svůj post.

Tento Volební řád členů Správní a Dozorčí rady o.p.s. byl schválen na společném zasedání
zakladatelů o.p.s. Region Pošembeří v Českém Brodě dne 1. března 2011.
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