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VOLEBNÍ ŘÁD 

SPOLKU CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Čl. 1 

(1) Volební řád upravuje volby členů předsednictva (dále jen „P SC), kontrolní 
komise a volbu předsedy Spolku celníků České republiky (dále jen „Spolek“). 

(2) Volby řídí volební komise zvolená Sněmem Spolku. 

(3) Volební komise 

a) sestavuje kandidátní listiny na základě návrhů Klubů celníků (dále jen „Klubu“) 
předložených před zahájením Sněmu Spolku a návrhů delegátů předložených 
v průběhu Sněmu Spolku, případně na základě vlastní kandidatury člena Spolku, 

b) oznamuje termín uzávěrky k podání návrhů na sestavení kandidátek, místo a čas 
konání voleb, 

c) seznamuje Sněm Spolku se zněním kandidátních listin a představuje je 
delegátům, 

d) vydává volební lístky, po skončení voleb provádí jejich sčítání a oznamuje 
výsledky voleb, 

e) vyhotovuje zápis o průběhu a výsledcích voleb, 

f) při ukončení voleb předá zápis o průběhu a výsledcích voleb P SC. 
 

Čl. 2 

(1) Na volené funkce může kandidovat každý člen Spolku, organizovaný 
v některém z Klubů. 

(2) Kandidátní listiny se sestavují 

a) pro volbu předsedy Spolku, 

b) pro volbu dalších členů P SC, 

c) pro volbu kontrolní komise. 

(3) Kandidát, který neuspěl při volbě na funkci předsedy Spolku, může být po 
této volbě zapsán na kandidátní listinu pro volbu dalších členů P SC nebo volbu 
kontrolní komise. 

(4) Se zapsáním na kandidátní listinu, musí vyslovit kandidát svůj souhlas. 

(5) Kandidát má právo vzdát se kandidatury do doby zahájení volby, případně 
před zahájením dalšího kola volby. 

 

Čl. 3 

(1) Právo volit mají delegáti Sněmu Spolku. 

(2) Volby se uskutečňují veřejným hlasováním, pokud se delegáti Sněmu 
neshodnou na tajných volbách. 

(3) Sněm Spolku volí členy P SC ve třech samostatných volbách 
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a) volba předsedy Spolku, 

b) volba dalších členů P SC, 

c) volba kontrolní komise. 

(4) V případě tajných voleb 

a) jsou volební lístky vydávány v souladu s kandidátními listinami. 

b) jsou volební lístky upravovány vodorovným přeškrtnutím příjmení a jména 
kandidáta, jemuž delegát nechce dát svůj hlas, 

c) volební lístky upravené jiným způsobem jsou označeny za neplatné. 
 

Čl. 4 

(1) Volby jsou právoplatné, jestliže se jich zúčastní nadpoloviční většina 
přítomných delegátů Sněmu. 

(2) Do funkce předsedy Spolku je zvolen kandidát, jenž obdržel nejvyšší počet 
hlasů, tvořících zároveň nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. 

(3) Do funkcí dalších členů P SC jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem 
obdržených hlasů, tvořících zároveň nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. 

(4) Nebudou-li dle pravidla v odstavci 2 a 3 zvoleni všichni členové P SC a 
předseda Spolku, uskuteční se druhé kolo volby, do kterého postupují: 

(5) pro volbu předsedy Spolku dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, 

(6) pro volbu ostatních členů P SC všichni zbývající kandidáti. 

(7) Nebudou-li ve druhém kole zvoleni všichni členové P SC do stanoveného 
počtu, bude se volba opakovat po sestavení nové kandidátky, případně kandidátek. 

(8) Pro opakovanou volbu platí tento volební řád, přičemž: 

a) předsedou Spolku se stane kandidát s vyšším počtem hlasů, 

b) členem P SC se stávají kandidáti v pořadí od nejvyššího počtu platných hlasů (tzn. 
rozhodující je prostá většina platných hlasů) 

(9) V případě sporu nebo technické poznámky rozhodne předseda volební 
komise spolu s předsedajícím Sněmu Spolku o jeho řešení. 

 

Čl. 5 
Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti 20. března 2016 
 

 

předsednictvo 

Spolku celníků České republiky 


