Volební řád členské schůze WDK
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Volební období ve výboru WDK, dozorčí radě WDK a kárné komisi WDK jsou 3 roky.
1.2. Členská volební schůze WDK volí 5, resp. 7, členů do výboru WDK, do dozorčí rady
WDK 3 členy a do kárné komise 3 členy. Počty členů všech těchto orgánů jsou zásadně liché.
1.3. Členství ve výboru, dozorčí radě a kárné komisi jsou vzájemně neslučitelné.
1.4. Členská volební schůze volí z řad přítomných členů tříčlennou volební komisi, která
zajišťuje průběh voleb.
Jednoho člena volební komise navrhuje výbor WDK, další dva jsou navrženi z řad
přítomných řádných členů, návrh schvaluje členská schůze.
2. Příprava voleb do výboru, dozorčí rady a kárné komise WDK
2.1. Přípravu voleb zajišťuje výbor WDK. Je povinen 5 týdnů před konáním volební schůze
WDK vyzvat členy k navržení kandidátů do výboru, dozorčí rady a kárné komise WDK a
oznámit adresu, na kterou mají být návrhy kandidátů zasílány.
2.2. Navrženi kandidáti musí být s návrhem předem seznámeni a musí se svou kandidaturou
souhlasit.
2.3. Týden před konáním volební schůze je příjem návrhů kandidátů ukončen a výbor je
povinen kandidátní listinu zveřejnit na klubových internetových stránkách. V odůvodněných
případech může být kandidát v souladu se stanovami klubu navržen přímo na členské schůzi.
3. Průběh voleb
3.1. Volby do výboru, dozorčí rady a kárné komise jsou tajné. Každý přítomný člen s právem
volebním obdrží při prezenci volební lístek. Volební lístek je nepřenosný na jiného účastníka
schůze.
3.2. Člen WDK má právo, nikoli povinnost volit. Každý člen volí osobně. Volební právo je
nepřenosné.
3.3. Volební komise seznámí přítomné s podrobnostmi voleb a představí navržené kandidáty.
Byl-li přímo na členské schůzi navržen další kandidát, v souladu s článkem 8.11. stanov,
volební komise oznámí jeho jméno a přítomní členové si kandidáta připíši na volební lístek
3.4. Komise určí čas k vyplnění volebních lístků a následně volební lístky od přítomných
členů vybere.
3.5. Na příslušném volebním lístku zakroužkuje přítomný člen WDK pět, resp. sedm
kandidátů do výboru WDK, tři kandidáty do dozorčí rady WDK a tři kandidáty do kárné
komise WDK. Navržení kandidáti do všech tří orgánů musí být na volební schůzi přítomni.

3.6. Volební lístek je neplatný:
- pokud bylo zakroužkováno více kandidátů, než je určeno zvolit
- pokud na volebním lístku není označen žádný kandidát
- jiný volební lístek než ten, který byl vydán při presenci
3.7. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů
3.8. V případě rovnosti hlasů se volba kandidátů se stejným počtem hlasů opakuje.
3.9. Do výboru WDK může být zvolen pouze ten, kdo ve volbě dostane minimálně 51%
hlasů. Tímto způsobem musí být zvoleny alespoň dvě třetiny sedmičlenného výboru, tj.
minimálně 5 jeho členů. V případě pětičlenného výboru pak takto musí být zvoleni minimálně
3 jeho členové. Dalšími členy výboru se pak mohou stát kandidáti v pořadí podle počtu
odevzdaných hlasů.
3.10. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy výboru, dozorčí rady a kárné komise, se stávají
náhradníky tohoto orgánu v pořadí podle počtu získaných platných hlasů. Pokud některý člen
výboru, dozorčí rady nebo kárné komise přestane vykonávat z jakýchkoli důvodů svou
funkci, výbor pověří touto funkcí náhradníky podle jejich pořadí. Stejný postup platí i v
případě, byl-li některý člen orgánů klubu následnou členskou schůzí ze své funkce odvolán.
3.11. Po zpracování volebních lístků seznámí volební komise s výsledky členskou schůzi.
4. Protokol o průběhu voleb
4.1. Protokol o průběhu voleb zpracovává zvolená volební komise. V protokolu se uvádí:
- datum a místo konání voleb
- počet vydaných a odevzdaných volebních lístků
- počet platných a neplatných volebních lístků
- počet hlasů u jednotlivých kandidátů
- jména zvolených kandidátů do výboru, dozorčí rady a kárné komise
- podpisy všech tří členů volební komise
4.2. Protokol o průběhu voleb je součásti usnesení volební členské schůze a je archivován u
jednatele.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. S výsledky voleb do všech tří orgánů klubu jsou členové seznámeni do týdne na
klubových internetových stránkách
Schváleno usnesením členské schůze WDK konané dne 8. 10. 2016 v Otradicích.

