VOLEBNÍ ŘÁD
Pléna IS ČR
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Podle tohoto Volebního řádu se řídí Plénum Interski ČR, z.s. (dále jen „Spolek“) při volbách
členů svých orgánů ve smyslu platného znění stanov Spolku (dále jen „Stanovy“). Volební řád
upravuje zejména požadavky na kandidáty na volené funkce v orgánech Spolku, přípravu a
průběh voleb, podmínky volebního hlasování, působnost a jednání Volební komise.
2. Právo volit mají členové Pléna s hlasovacím právem v souladu se Stanovami.
Článek 2
Volební komise
1. Volební komise připravuje, organizuje a kontroluje průběh voleb na zasedání Pléna a plní i další
úlohy určené Volebním řádem, Jednacím řádem nebo jiným předpisem Spolku nebo
z rozhodnutí Pléna. Volební komise shromažďuje a předkládá Plénu návrhy na kandidaturu do
jednotlivých volených orgánů dle platného znění Stanov. Členové Volební komise vykonávají
funkci volebních skrutátorů ve spolupráci s Mandátovou komisí.
2. Tříčlennou Volební komisi volí účastníci Pléna na návrh Předsedajícího veřejným hlasováním.
3. Volební komise ze svého středu zvolí předsedu, který přednáší Plénu návrhy kandidátek a
výsledky voleb.
Článek 3
Způsob a průběh voleb
1. Volbu členů orgánů řídí Předsedající Pléna.
2. Volba probíhá tajně, pokud nerozhodnou účastníci Pléna jinak. V takovém případě musí být
jejich rozhodnutí jednomyslné.
3. Hlasuje se hlasovacími lístky, přičemž každý účastník Pléna má při hlasování jeden hlas. V
případě voleb členů orgánů Spolku má každý účastník Pléna tolik hlasů, kolik je podle Stanov
voleno členů orgánu Spolku, přičemž každému kandidátovi na členství v orgánu Spolku
může každý Člen udělit pouze jeden hlas. Na jednom hlasovacím lístku je možné uvést
všechna jména volených členů příslušného orgánu s uvedením pozice/funkce v daném
orgánu. Pro volbu předsedů všech stálých odborných pracovních komisí a skupin je možné
použít jeden hlasovací lístek.
4. Hlasuje se v tomto pořadí:
1) Výkonný výbor,
2) Kontrolní komise,
3) Předsedové odborných pracovních komisí a skupin.
5. Kandidovat na člena orgánu Spolku může každý Člen Spolku nebo jeho zástupce starší 18-ti
let.
6. Navrhovat kandidáty může kterýkoliv Člen.
7. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen nebo písemně
předem při jeho nepřítomnosti na zasedání Pléna, v takovém případě je třeba doložit před
zahájením volby jeho písemný souhlas v listinné nebo elektronické podobě. Volební komise
má právo v případě zjevných pochybností ověřit písemný souhlas s kandidátem telefonicky.
Jména kandidátů oznámí předseda Volební komise před zahájením volby.

8. Kandidát může být navržen současně na více funkcí v různých orgánech. Pokud je kandidát
zvolen do funkce v jednom orgánu, pozbývá kandidatury na další volenou funkci v jiném
orgánu.
9. Ke zvolení v prvním kole voleb je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných účastníků
Pléna. V případě, že v prvním kole nezíská žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů,
postupují do druhého kola dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Ke
zvolení v druhém kole postačuje vyšší počet získaných hlasů.
10. Po ukončení volebního hlasování předseda Volební komise oznámí výsledek hlasování a
konstatuje, zda byli všichni členové volených orgánů zvoleni. Není-li zvolen potřebný počet
členů orgánu, vyhlásí předseda Volební komise termín pro podávání dalších návrhů
kandidátů na volenou funkci. Poté volba pokračuje dále, dokud není volená funkce
obsazena.
11. O výsledku každé volby je pořízen zápis, který podepíše Předsedající Pléna a předseda
Volební komise, zápis ověří předseda Mandátové komise. V zápise se uvede:
a) datum a místo konání zasedání Pléna,
b) počet Členů přítomných na zasedání Pléna,
c) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna,
d) jméno a příjmení zvoleného Člena a jeho funkce v daném orgánu,
e) případné výhrady Členů přítomných na Plénu.
12. Předseda nebo místopředseda Spolku zajistí rozeslání zápisu o výsledku voleb, a to do třiceti
dnů od jeho konání na elektronickou adresu člena uvedenou v seznamu členů. Každý člen
Spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Spolku, a to v určených dnech a hodinách,
současně je oprávněn požádat o jeho opětovné zaslání elektronickou formou.
13. Na postup neupravený tímto Volebním řádem se použijí Stanovy, Jednací řád a obecně
závazné právní předpisy. V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto
Volebního řádu nebo v případě, že nastala skutečnost tímto Volebním řádem
nepředpokládaná a není možné použít jiného předpisu, rozhodne o dalším postupu Plénum
hlasováním.
Článek 4
Volení členové orgánů
1. Plénum volí a odvolává v souladu se Stanovami:
a) Předsedu Spolku a Místopředsedu pro organizaci a hospodaření,
b) 3 členy Výkonného výboru (VV) Spolku, přičemž každý musí být z jiné oblasti výuky
sportů na sněhu – komerční, spolkové, školské – v souladu s ustanovením čl. 4. odst.
4.6, písm. c), d), e) Stanov konkrétně člen VV pro výuku sportů na sněhu v komerční
oblasti, člen VV pro výuku sportů na sněhu ve spolkové oblasti a člen VV pro výuku
sportů na sněhu na školách všech stupňů,
c) 3 členy kontrolní/revizní komise, přičemž každý musí být z řad jiného Člena Spolku a
současně nesmí být členy Výkonného výboru Spolku; předseda komise je rovněž
volen Plénem v souladu s ustanovením čl. 4, odst. 4.9 Stanov,
d) Předsedy stálých Odborných pracovních komisí (OPK) IS ČR dle Stanov – 3,
konkrétně OPK pro oblast školní výuky, OPK pro oblast spolkové výuky a OPK pro
oblast komerční výuky,
e) Předsedy Odborných pracovních skupin (OPS) IS ČR dle Stanov – 2, konkrétně OPS
pro oblast metodiky a OPS pro oblast kvalifikací.
Zvolení předsedové pracovních komisí/skupin navrhnou Výkonnému výboru Spolku
složení příslušné komise/skupiny ke schválení; pokud je to možné, Výkonný výbor
schválí návrh v rámci volebního Pléna.
Článek 5

Distanční způsob voleb
1. Členové Spolku s hlasovacím právem mohou rozhodnout o konání voleb členů orgánů Spolku
mimo zasedání písemně nebo pomocí technických prostředků (per rollam), a to v souladu se
Stanovami. Členové Spolku mohou též rozhodnout, na volbu kterých orgánů nebo jejich členů se
zvolený způsob použije.
2. Pokud se volby konají jedním z výše uvedených způsobů distančně, použijí se Stanovy a zvláštní
vnitřní předpis (směrnice), tento Volební řád se použije přiměřeně zvolenému způsobu; pokud
takový předpis není, pak ten, kdo volby vyhlašuje, stanoví konkrétní prováděcí podmínky.

Článek 6
Účinnost Volebního řádu
Tento Volební řád byl projednán a schválen Plénem Spolku dne 16. 6. 2020, a tím nabývá
účinnosti.
V Horním Jelení, 18.5.2020
Ing. Pavel Krnáč
Pověřený Předseda IS ČR

