Hlasovací a volební řád Sněmu Českého svazu ochránců přírody
z 29.dubna 1994, doplněný 13.5. 1995, s úpravami ze dne 5.4. 1997, 26.4. 2003 a 3.9. 2006

Část první
Delegáti Sněmu
§1
1. Sněm ČSOP je tvořen
a. delegáty volenými na krajských shromážděních zástupců ZO ČSOP příslušného kraje,
b. členy UVR a UKRK, kteří mají stejná práva a stejná omezení, jako zvolení delegáti.
Delegátem Sněmu může být pouze člen ČSOP, registrovaný u ÚVR k prvnímu lednu roku, kdy se
sněm koná.
2. Každý kraj je na Sněmu zastoupen počtem delegátů stanoveným dle následujícího klíče,
přičemž se vychází z počtu členů ZO se sídlem v daném kraji, členů v MOP při článcích ČSOP
se sídlem v daném kraji a členů individuálních, majících v daném kraji trvalé bydliště,
registrovaných u ÚVR k prvnímu lednu roku, kdy se sněm koná. Počet členů připadajících na
jeden mandát delegáta sněmu je jednou setinou z celkového počtu členů za všechny kraje,
s následným zaokrouhlením na nejbližší vyšší celé číslo.
3. Krajská shromáždění zástupců ZO ČSOP se konají na základě svolání ÚVR ČSOP a volí své
delegáty většinou přítomných zástupců. Svolavatel v pozvánce stanoví s nejméně měsíčním
předstihem termín konání krajského shromáždění a informuje ZO o možnosti navrhovat
delegáty písemně a jako náhradu své fyzické účasti na shromáždění zaslat svůj hlas pro
konkrétního delegáta buďto přímo pořadateli shromáždění, či pověřit zástupce jiné ZO v kraji
hlasovat za ni (zástupný mandát). V předstihu před krajským shromážděním tak mohou
proběhnout shromáždění v menších územních celcích ( např. bývalých okresech ), které pak
výsledek svého hlasování prostřednictvím výše uvedených ustanovení uplatní na krajském
shromáždění.
4. Na krajském shromáždění zástupců ZO má každá řádně registrovaná ZO jeden hlas. Za hlas se
započítává i písemné pověření zástupce ZO, hlasovat za jinou ZO v kraji nebo písemně
vyjádřený hlas pro konkrétního delegáta. Delegát musí být na krajském shromáždění
přítomen, nebo musí udělit písemně svůj souhlas s kandidaturou.
5. V případě, že se řádně svolaného krajského shromáždění zástupců ZO nezúčastní ani jeden
zástupce ZO, shromáždění se neopakuje a ZO v příslušném kraji ztrácejí možnost vyslat na
nejbližší Sněm delegáty s hlasem rozhodujícím.

Část druhá
Hlasovací řád Sněmu ČSOP
§2
Delegát Sněmu ČSOP je oprávněn hlasovat o všech věcech na Sněmu projednávaných

§3
1. Delegát Sněmu ČSOP může jiného delegáta s jeho souhlasem písemně pověřit, aby jeho
jménem na Sněmu hlasoval a volil.
2. Zastoupený delegát Sněmu ČSOP v pověřovací listině (plné moci) uvede, kterého Sněmu se
pověření týká a koho zastoupením pověřuje. Pověřovací listina (plná moc) musí mít
náležitosti a obsahovat údaje stanovené ÚVR ČSOP a musí vylučovat záměnu zastoupeného
či zástupce. Nevyhovuje-li pověření těmto požadavkům, je neplatné.
3. Zástupce není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce.
4. Za správnost údajů v pověřovací listině a pravost podpisů zodpovídá ten, kdo pověřovací
listinu předkládá.
§4
Na Sněmu ČSOP delegáti hlasují aklamací, ledaže Sněm rozhodne o tajném způsobu hlasování
nebo je způsob hlasování upraven Stanovami ČSOP nebo tímto Hlasovacím a volebním řádem.
§5
1. Sněm ČSOP je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů
2. Zastoupený delegát Sněmu ČSOP se považuje za delegáta přítomného na Sněmu.
§6
K platnosti usnesení Sněmu ČSOP je nutná většina hlasů přítomných delegátů Sněmu.
§7
1. Při hlasování na Sněmu ČSOP má každý delegát jeden hlas.
2. Delegát Sněmu ČSOP zastupující jiného delegáta/delegáty Sněmu na základě písemného
pověření má za každého zastupovaného delegáta/delegáty Sněmu další hlas/hlasy.
3. Delegát Sněmu ČSOP zastupující jiného delegáta nebo delegáty Sněmu hlasuje způsobem,
který stanoví volební komise Sněmu ČSOP.
§8
1. Pořadí hlasování o protinávrzích, pozměňovacích či doplňovacích návrzích řídící komise
Sněmu ČSOP.
2. Protinávrhy, pozměňovací či doplňovací návrhy týkající se usnesení, musí být předkládány
v písemné podobě návrhové komisi.

Část třetí
Volební řád Sněmu ČSOP
§9
1. Volba komisí Sněmu ČSOP se provádí hlasováním aklamací.
2. Návrhy na kandidáty komisí Sněmu ČSOP může předkládat ÚVR ČSOP a delegáti Sněmu.

§ 10
1. Sněm ČSOP volí v přímých a tajných volbách předsedu a výkonného místopředsedu,
kandidující na společné kandidátce, a předsedu ÚKRK ČSOP, 2 členy ÚKRK ČSOP
a 2 náhradníky, dále 7 členů ÚVR z řad osobností.
2. Delegáti Sněmu ČSOP za každý zúčastněný kraj volí jednoho člena ÚVR ČSOP za každý kraj
jehož delegáti se účastní Sněmu t.j. dalších max. 14 členů ÚVR ČSOP a ve 4 krajích
s nejvyšším počtem členů, stanoveným shodně s § 1 odst. 2, navíc po jednom dalším členu
ÚVR.
§ 11
1. Do ÚVR a ÚKRK ČSOP může být zvolen ten, kdo splňuje podmínky na činovníka Svazu, tzn. je
individuálním členem ZO a je starší 18 let.
2. Za splnění podmínky v odst. 1 odpovídá navrhovatel.
§ 12
1. Návrh kandidátů do ústředních orgánů ČSOP předkládají Sněmu ČSOP všechny organizační
složky ČSOP s právní subjektivitou a to písemně předem do okamžiku, který určí volební
komise Sněmu.
2. Každý delegát Sněmu ČSOP nebo skupina delegátů Sněmu ČSOP má právo navrhnout Sněmu
kandidáty do ústředních orgánů ČSOP a to písemně předem do okamžiku, který určí volební
komise Sněmu.
3. Navrhovatel zároveň s takovým návrhem předloží volební komisi i písemný souhlas jím
navrhovaného kandidáta s kandidaturou do ústředních orgánů ČSOP.
4. Návrh kandidáta do ústředních orgánů ČSOP musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta s
uvedením jeho základní organizace.
§ 13
Volební komise Sněmu ČSOP návrhy kandidátů do ústředních orgánů ČSOP vhodným způsobem
zveřejní.
§ 14
Pro první kolo volby ústředních orgánů ČSOP obdrží každý delegát 2 hlasovací lístky se jmény
kandidátů na :
a. předsedy a výkonného místopředsedy, kandidujících na společné kandidátce
b. předsedy ÚKRK
§ 15
Kandidát do ústředních orgánů ČSOP je zvolen, obdrží-li většinu hlasů delegátů přítomných na
Sněmu ČSOP
§ 16
1. Delegát zastupující jiné delegáty Sněmu ČSOP obdrží navíc tolik hlasovacích lístků, kolik
delegátů na Sněmu zastupuje.

2. Delegát při volbách do ústředních orgánů přeškrtne na hlasovacích lístcích jméno, resp.
jména těch kandidátů, které nechce volit.
3. Obsahuje-li takto upravený hlasovací lístek více nepřeškrtnutých kandidátů, než je stanovený
počet do voleného ústředního orgánu ČSOP, je hlasovací lístek neplatný
4. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný.
§ 17
1. Po vyhlášení výsledků voleb prvního kola obdrží delegáti, nejsou li kandidáti zvoleni již
v prvním kole, hlasovací lístky se jmény 2 kandidátů na každou funkci, kteří získali nejvíce
hlasů.
2. Volba do ústředních orgánů ČSOP se ve druhém kole provádí úpravou hlasovacího lístku
podle § 16
3. Způsob voleb členů ÚVR za osobnosti a jednotlivé kraje a členů a náhradníků ÚKRK je
obdobný s tím, že volba kandidátů za kraje může být aklamační.
§ 18
1. V prvém a druhém kole voleb jsou zvoleni ti kandidáti do ústředních orgánů ČSOP, kteří
a. obdrželi nejvyšší počet hlasů do počtu členů ústředních orgánů stanovených
v § 14 a § 17,
b. získali více než 50 % hlasů přítomných delegátů – voličů.
2. Podmínky pro zvolení kandidátů v odst. 1 musí být splněny současně.
§ 19
Není-li v prvním a druhém kole voleb zvolen stanovený počet členů ústředních orgánů ČSOP, je
na neobsazená místa v ústředních orgánech volba opakována. Pro další kola voleb již není nutné
splnit podmínku uvedenou v § 18 odst. 1b)
§ 20
Tento Hlasovací a volební řád ČSOP může být změněn nebo zrušen pouze Sněmem ČSOP.
§ 21
Tento řád je schválen usnesením Sněmu ČSOP a nabývá účinnosti dne 2. září 2006.

