Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

Volební řád pro volbu orgánů AZZS ČR

Článek 1
Stanovení početního obsazení orgánů
1. V souladu se stanovami AZZS ČR (dále jen asociace) platí tento volební řád pro volbu
orgánů asociace - prezidenta a výkonné rady.
2. Pro volby těchto orgánů členská schůze schvaluje tříčlennou volební komisi, složenou
pouze ze členů asociace. Tato komise si ze svého středu volí předsedu, který dále řídí
volby.
3. Na základě návrhu členské schůze přednese předseda volební komise návrhy na početní
obsazení výkonné rady a zahájí rozpravu. Po ukončení rozpravy provede hlasování o
jednotlivých návrzích a vyhlásí jeho výsledky.
Článek 2
Sestavení kandidátky
1. Předseda volební komise vždy shromáždí návrhy kandidátů a vyzve členy asociace
k podání dalších návrhů.
2. Navržení kandidáti se vyjádří, zda se svou kandidaturou souhlasí. Nesouhlasí-li navržený
kandidát se svou kandidaturou nebo je-li nepřítomen a nedoložil-li písemný souhlas, není
do návrhu kandidátky zařazen.
3. Kandidáti jsou na kandidátce uvedeni v pořadí, v jakém byly podávány návrhy.
Článek 3
Způsob hlasování – volby
1. Předseda volební komise nechá hlasovat o způsobu provedení volby (veřejná nebo
tajná).
2. Volby do orgánů asociace probíhají v pořadí prezident – členové výkonné rady. Volba
členů výkonné rady může být uskutečněna až tehdy, je-li zvolen prezident asociace.

Článek 4
Představení kandidátů

1. Před provedením volby do každého orgánu proběhne představení kandidátů.
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2. Je-li kandidát nepřítomen a vyslovil-li písemný souhlas se svou kandidaturou, může být
představen navrhovatelem.
Článek 5
Průběh voleb
1. Průběh voleb řídí předseda volební komise. Je-li schválena volba veřejná (aklamací), určí
skrutátory a po sečtení hlasů vyhlásí výsledky.
2. Je-li schválen tajný způsob hlasování, připraví volební komise hlasovací lístky, zajistí
distribuci lístků a volební schránky. Po provedení volby provede komise kontrolu
platnosti hlasovacích lístků, sečte hlasy a vyhlásí výsledky voleb.
3. Navržený kandidát je zvolen, obdržel-li v prvním kole volby nejméně dvě třetiny hlasů
přítomných členů asociace.
4. Je-li nutné volbu opakovat z důvodu nezískání dostatečného počtu hlasů pro jednotlivé
kandidáty, popř. není-li zvolen dostatečný počet kandidátů, připraví komise konání
druhého, (popř. dalšího) kola volby, dokud není zvolen stanovený počet členů orgánů.
5. Ve druhém a dalším kole volby ke zvolení postačuje prostá většina hlasů.
6. Způsob tajné volby: zakroužkování pořadového čísla kandidáta do maximálního počtu
mandátů, rovnajících se schválenému počtu členů orgánu.
Článek 6
Usnesení
1.

Výsledky voleb jsou vždy obsahem usnesení členské schůze asociace.
Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Tento volební řád byl schválen členskou schůzí AZZS ČR dne 24. 6. 2015.

MUDr. Marek Slabý
prezident AZZS ČR

