
 

Volební řád 5. valné hromady Svazu českých filatelistů 
(schválený předsednictvem dne 3. 10. 2015) 

 

 

A. Obecná část 

 

1. Právo volit mají všichni delegáti s hlasem rozhodujícím, nahlášení, registrovaní a přítomní 

na valné hromadě, případně jejich náhradníci, kteří předložili pověření výboru KF nebo OS. 

Náhradník musí být zapsán do seznamu přítomných delegátů před rozdáním hlasovacích 

lístků. Volební lístky budou rozdány při prezenci pouze těm delegátům (resp. náhradníkům), 

kteří se prokážou členskou legitimací SČF; pokud se tak delegát (resp. náhradník) neprokáže, 

hlasovací lístky neobdrží. 

 

2. Volební právo je nepřenosné, každý delegát musí volit osobně a nemůže za sebe nikoho 

zplnomocnit. 

 

3. Volby jsou tajné, hlasuje se zaškrtnutím kandidáta na příslušném volebním lístku. Volební 

lístky jsou sestaveny pro jednotlivé volby samostatně. Volební lístek obsahuje jméno a 

příjmení kandidáta (kandidátů). Na každý volební lístek uvede sekretariát SČF, kolik hlasů 

(členů SČF) delegát zastupuje. 

 

4. V případě znehodnocení volebních lístků před zahájením voleb vydá volební komise proti 

znehodnoceným lístkům lístky nové. O vydání nových volebních lístků a o převzetí 

znehodnocených lístků pořídí volební komise písemný záznam. 

 

5. Pověřený člen volební komise předává výsledky jednotlivých voleb řídícímu Valné 

hromady, ten pak seznamuje delegáty s konečnými výsledky jednotlivých voleb. 

 

6. Kandidáti do všech funkcí a orgánů SČF volených Valnou hromadou se musí písemně 

zaregistrovat na sekretariátu SČF do 31. října 2015 (pokud tak již neučinili). Pozdější návrhy 

na kandidáty nebudou přijaty. 

 

 

B. Volba předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka a předsedy revizní komise SČF 

 

1. Volba je jednokolová. Zvolen je kandidát, který obdrží nejvíce hlasů. Pokud kandidáti 

obdrží stejný počet hlasů, rozhodne mezi nimi los. 

 

2. Delegát může volit na svém volebním lístku pro každou funkci pouze jednoho kandidáta. 

Pokud by zaškrtl více kandidátů, je lístek neplatný.  

 

 

C. Volba předsednictva SČF a členů revizní komise 

 

1. Volba proběhne po zvolení předsedy, místopředsedů, tajemníka a předsedy revizní 

komise SČF. Delegáti si upraví své volební lístky tak, že tyto zvolené funkcionáře ve 

volebním lístku pro volbu předsednictva přeškrtnou (pokud v něm byli obsaženi). 

 



2. Volí se 11 členů předsednictva (další čtyři už přímo zvolení funkcionáři doplňují počet 

předsednictva na 15 členů) a 2 členové revizní komise (k již zvolenému předsedovi). 

 

3. Delegát může do P-SČF volit na svém volebním lístku až 11 kandidátů. Pokud jich na 

volebním lístku bude zaškrtnuto více, je neplatný.  

 

4. Delegát může do RK-SČF volit na svém volebním lístku až 2 kandidáty. Pokud jich na 

volebním lístku bude zaškrtnuto více, je neplatný. 

 

5. Volební komise stanoví pořadí kandidátů podle počtu hlasů. Do předsednictva je zvoleno 

prvních 11 kandidátů a do revizní komise první 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Další 

kandidáti jsou náhradníky předsednictva a revizní komise, a to v pořadí podle počtu 

obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů na jedenáctém (u RK druhém) a dalších místech 

rozhodne mezi kandidáty o pořadí los. 


