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Volby p ředsedy a VV KvKKS v roce 2009 
V tomto materiálu najdete informace, které doplňují a případně vysvětlují ustanovení Volební řádu SZO 
KvKKS (dále jen VŘ) týkající se návrhu kandidátů do volených orgánů. Vlastní průběh voleb je zřejmý z VŘ. 
Nejdříve uvádím příslušné pasáže volebního řádu a za každým článkem vysvětlující text kurzívou. 

Návrh kandidát ů 
Čl. 4 
Návrhy kandidátů pro volbu funkcionářů mohou předkládat všechny orgány KvKKS (SZO a VV), členské 
oddíly KvKKS a fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČKA v některém oddílu z KvKKS ke dni 
podání návrhu. 
Návrh se podává VV KvKKS dle pokynů vydaných VV KvKKS. Návrh může být podán i jednotlivcem na 
SZO. 
 
V praxi to znamená, že návrhy může podávat prakticky každý registrovaný člen ČKA z našeho kraje. Ale 
samozřejmě také Výbory oddílů, Výkonný výbor KvKKS, SZO KvKKS a také libovolný jednotlivec (ať volič, 
host SZO či třeba zájemce o kandidaturu) na vlastním SZO, kde mohou padnout návrhy s omezeními, která 
jsou popsána dále. 
Pozor na platnost registračního průkazu jak navrhovatelů, tak navržených kandidátů! (Článek 3 VŘ). 
Návrhy kandidátů nejsou s výjimkou obecných zásad (viz VŘ) nijak omezeny. To znamená, že navržený 
kandidát či kandidáti nemusí být nutně členy navrhujícího oddílu nebo třeba spoluhráč navrhujícího 
jednotlivce (příklad: Šabina se může usnést, že podpoří kandidáty z Jáchymova a z Chebu). 
Samozřejmě je možné a Volební řád to umožňuje, aby jednotlivec navrhl sám sebe a tím se tedy v podstatě 
sám přihlásil do voleb. Zde nejsou požadovány žádné podpůrné hlasy. 
Návrhy se podávají k rukám předsedy KvKKS H.Slavíka  libovolným způsobem – telefonem, e-mailem 
(hslavik@volny.cz), ústně, písemně – do 21. června 2009. 

Přihláška kandidáta 
Čl. 5 
Návrh kandidáta musí obsahovat: 
a) jméno kandidáta;  
b) název volené funkce, na kterou je kandidát navržen; 
c) název či jméno subjektu, který návrh podává 
Navrhovatel zodpovídá za to, že kandidát o své kandidatuře ví a souhlasí s ní. Je-li návrh podán na SZO, 
musí být navržený kandidát přítomen a vyslovit souhlas s kandidaturou nebo musí být jeho souhlas vhodně 
doložen (písemně, telefonicky apod.) 
 
Náležitosti návrhu jsou jednoduché a celkem zřejmé.  
VV rozhodl, že navrhovatel je povinen svůj záměr s navrhovaným kandidátem projednat a vyžádat si od něj 
souhlas s kandidaturou. Udělat to může libovolným způsobem zcela dle své vůle. Toto nemusí být nijak 
formálně doloženo. Nicméně navrhovatel ručí za to, že navržený kandidát o své kandidatuře ví a souhlasí 
s ní.¨Pokud bude návrh podán přímo na SZO, musí být kandidát buď přítomen a vyjádřit souhlas 
s kandidaturou nebo musí být předložen jeho písemný souhlas s návrhem. Možná je také osobní telefonické 
potvrzení souhlasu s kandidaturou před vlastní volbou. 

Čl. 6 
Po obdržení všech návrhů osloví VV vhodným způsobem všechny navržené kandidáty, ověří si jejich 
souhlas s kandidaturou a ujistí se o tom, že neexistují překážky jejich volitelnosti ve smyslu ustanovení čl. 3 
tohoto Volebního řádu 
 
Po shromáždění všech návrhů VV vhodným způsobem ověří souhlasný postoj všech navržených kandidátů 
a zkontroluje, zda neexistují překážky jejich volitelnosti, což kromě věku 21 let, je také platnost registrace 
v ČKA. 
 
Hanuš Slavík, předseda KvKKS 


