
Volební řád pro volbu členů P-SČF a RK  

na Valné hromadě SČF, březen 2021 

 
I. 

Za členy předsednictva SČF a revizní komise SČF mohou být voleni pouze členové 

SČF, z. s., starší 18 let. Volba ze člena těchto dvou orgánů SČF není formou ocenění či 

vyznamenání, ale čestnou pracovní funkcí. 

 

II. 

Výběr kandidátů je možný dvěma způsoby: 

a) kandidáty navrhnou jednotlivé ZOJ (KF, OS, PS), a to na konkrétní funkci; 

b) zájemci o práci v P-SČF a v RK se přihlásí sami, a to na konkrétní funkci. 

Seznam kandidátů se uzavírá dne 31. 12. 2020. Návrhy se předávají sekretariátu SČF 

písemnou nebo elektronickou formou. 

 

III. 

Předpokladem zařazení na definitivní kandidátní listinu je, že každý z kandidátů do P-

SČF musí do 10. 1. 2021 na webové stránce SČF zveřejnit stručnou informaci o svém 

dosavadním, působení v SČF, na kterou pozici hodlá kandidovat, jaké oblasti by se chtěl 

v případě zvolení v P-SČF konkrétně věnovat a jakých cílů by chtěl dosáhnout.  

 

IV. 

Delegáti jednotlivých ZOJ (KF a OS) budou disponovat tolika hlasy, kolik členů 

platících členský příspěvek SČF má jejich ZOJ ke dni 31. 12. 2020. V případě, že ZOJ vyšle 

několik delegátů, musí být hlasy mezi ně rozděleny. Pokud více ZOJ vyšle společného 

delegáta, bude disponovat tolika hlasy, kolik členů platících členský příspěvek SČF mají k 31. 

12. 2020 tyto jeho vysílající ZOJ dohromady. O vyslání společného delegáta musí být předem 

informován sekretariát SČF.  

Jména delegátů musí být předána sekretariátu SČF nejpozději do 31. 12. 2020.   

 

V. 
Volby na VH jsou tajné. V případě přímo volených funkcí vítězí ten kandidát, který 

obdrží nejvyšší počet hlasů. V případě voleb do kolektivních orgánů získají v nich místa 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, další pak jsou náhradníky těchto orgánů. V případě 

rovnosti hlasů pro kandidáty, z nichž alespoň jeden by mohl zaujmout místo člena nebo 

náhradníka orgánu, vyhlásí se další kolo voleb, jehož se zúčastní jen tito kandidáti s rovným 

počtem hlasů z kola předchozího. 

 

VI. 
Volby řídí a volební výsledky vyhlašuje volební komise, která je zvolena po zahájení 

Valné hromady. Tato komise musí mít minimálně 3 členy.  

 

VII. 
V případě, že tento Volební řád neřeší některé problémy, které mohou v průběhu voleb 

vzniknout, postupuje se podle Stanov SČF a právních norem České republiky. 


