Junák – svaz skautů a skautek ČR

Volební řád Junáka
1.

Úvodní ustanovení

(1)

Volební řád Junáka upravuje pravidla pro volbu ústředních orgánů Junáka.

(2)

Pro volby dle tohoto řádu se použijí ustanovení Organizačního řádu Junáka, pokud tento řád
nestanoví jinak.

(3)

Související předpisy
a) Stanovy Junáka
b) Organizační řád Junáka

2.

Obecná pravidla voleb

(4)

Volby do ústředních orgánů se konají jako tajné.

(5)

Delegát může uplatnit svůj hlas pouze osobně, pokud je při volbě přítomen. Delegát
uplatňuje svůj hlas svobodně podle svého svědomí a nemůže být při svém rozhodování
vázán vůlí jiné osoby či orgánu.

(6)

Kandidovat ve volbách do ústředních orgánů Junáka může pouze dospělý člen Junáka,
kandidát musí vždy s volbou souhlasit.

(7)

Pokud vnitřní předpisy Junáka nestanoví jinak, je zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší
počet hlasů. Kandidát, který nezískal ani jeden hlas, nemůže být zvolen.

3.

Volba delegátů Valného sněmu Junáka

(8)

Delegáty Valného sněmu Junáka (dále jen delegáty) volí sněmy základních a vyšších
organizačních jednotek Junáka.

(9)

Výkonná rada svou směrnicí vždy určí počet členů organizační jednotky, které bude
zastupovat jeden delegát (delegační kvótu).

(10)

Sněmy ZOJ zvolí vždy tolik delegátů, kolikrát obsáhne počet všech jejich registrovaných
členů delegační kvótu. Přebývající počet členů pak přechází na přímo nadřízenou VOJ. U
středisek jejichž počet registrovaných členů je nižší než delegační kvóta přechází plný počet
členů.

(11)

Sněmy VOJ pak volí právě tolik delegátů, kolikrát obsáhne zbývající počet členů, který na
ně přešel ze všech přímo podřízených jednotek, delegační kvótu. Z junáckých okresů
případný dále zbývající počet členů přechází na junácké kraje příslušným okresům
nadřízené.

(12)

Sněmy OJ by při navrhování a volbě delegátů měly dbát rovnosti zastoupení dívčího a
chlapeckého kmene.

(13)

Delegáti sněmů VOJ by při navrhování a volbě delegátů měly zohlednit poměr počtu
zbývajících hlasů převedených jednotlivými podřízenými jednotkami.
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4.

Volební orgány Valného sněmu Junáka

(14)

Volebními orgány jsou Valný sněm Junáka (dále jen sněm), kandidátní komise, volební
komise a svolavatel sněmu, kterým je Výkonná rada Junáka.

(15)

Kandidátní komisi jmenuje Náčelnictvo Junáka nejpozději 10 týdnů před zahájením sněmu.
Kandidátní komise má sedm členů.

(16)

Volební komisi volí sněm. Volební komise sněmu má 13 členů. Nejvýše 6 návrhů na člena
volební komise podá Náčelnictvo Junáka, další návrhy podají delegáti sněmu. Členství ve
volební komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.

5.

Podávání návrhů na kandidáty

(17)

Návrhy na kandidáty do voleb konaných na Valném sněmu Junáka musí být podány písemně
nejpozději 8 týdnů před jeho zahájením. Z návrhu na kandidáta musí být zřejmé, kdo je
kandidován a na jakou funkci nebo funkce. Další náležitosti návrhu stanoví vnitřní předpis
vydaný v působnosti VRJ.

(18)

Návrhy na kandidáty mohou podávat
a) Náčelnictvo Junáka,
b) Výkonná rada Junáka,
c) Sněm KD,
d) Sněmy VOJ,
e) RSRJ nebo
f)

ÚRKJ.

(19)

Pilné návrhy na kandidáty mohou kromě orgánů z bodu (18) podávat také rady VOJ.

(20)

Nelze podat návrh na funkci místonáčelní ale vždy jen na funkci náčelní. Navržená
kandidátka se pak může ucházet o funkci náčelní či místonáčelní v souladu s čl. (28) či o
funkci členky NJ.

(21)

Pro funkci náčelníka a místonáčelníka se použije čl. (20) obdobně.

6.

Kvalifikace kandidátů

(22)

Pro funkci člena Náčelnictva Junáka jsou povinnými kvalifikačními požadavky složená
vůdcovská zkouška a
a) nejméně 3 roky praxe činovníka ústředí nebo
b) nejméně 3 roky praxe ve funkci předsedy VOJ nebo
c) nejméně 5 let praxe v radě VOJ nebo
d) instruktorská kvalifikace nebo
e) složená organizační nebo hospodářská zkouška.

(23)

Pro funkce náčelní, místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka jsou nutné kvalifikační
požadavky stejné jako pro člena NJ a dále nejméně 3 roky praxe člena ústředích orgánů.
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(24)

Pro funkci člena Ústřední revizní komise Junáka jsou povinnými kvalifikačními
předpoklady:
a) nejméně středoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru nebo
b) nejméně 5 let praxe ve funkci statutárního orgánu OJ, hospodáře VOJ či člena revizní
komise VOJ nebo
c) hospodářská zkouška nebo
d) nejméně 5 let odborné civilní praxe v oblasti hospodaření či hospodářské kontroly.

(25)

Pro funkci člena Rozhodčí a smírčí rady Junáka jsou povinnými kvalifikačními předpoklady
nejméně 5 let praxe činovníka Junáka a
a) nejméně středoškolské vzdělání právního směru nebo
b) organizační zkouška nebo
c) nejméně 3 roky odborné civilní praxe v právní oblasti.

(26)

Pokud je mezi kvalifikačními předpoklady doba praxe ve funkcích, je možné ji splnit i
součtem doby výkonu více funkcí, pokud nebyly vykonávány souběžně.

7.

Volební procedura

(27)

Na sněmu proběhnou postupně dvě volby. První je volba náčelní a náčelníka spolu
s místonáčelníkem a místonáčelní, druhá pak volba členů Náčelnictva Junáka, Ústřední
revizní komise Junáka a Rozhodčí a smírčí rady Junáka.

(28)

Každá kandidátka na funkci náčelní nejpozději před zahájením voleb vybere a oznámí právě
jednu kandidátku navrženou v souladu s čl. (20), která se jejím zvolením stane
místonáčelní,. Kandidátka na místonáčelní s tím musí nejpozději do zahájení voleb vyjádřit
souhlas. Výběr místonáčelní je nedílnou součástí kandidatury náčelní a nesplnění této
povinnosti má za následek vyřazení její kandidátky.

(29)

Kandidátka na místonáčelní může a nemusí dále samostatně kandidovat na náčelní, případně
může a nemusí kandidovat jako místonáčelní i jiné kandidátky na náčelní.

(30)

Ustanovení článků (28) a (29) se obdobně vztahují na náčelníka a místonáčelníka.

(31)

V druhé jednokolové volbě je pak zvolen příslušný počet kandidátů do ústředních orgánů,
kteří získali nejvyšší počet hlasů.

(32)

Kandidatura do Náčelnictva Junáka, Ústřední revizní komise Junáka a Rozhodčí a smírčí
rady Junáka je v druhé volbě vzájemně neslučitelná.

8.

Volba členů ústředních orgánů

(33)

Za členy Náčelnictva je na Valném sněmu zvoleno pět kandidátek, které získaly nejvyšší
počet hlasů mezi kandidátkami ženami a pět kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů mezi
kandidáty muži.

(34)

Členy Náčelnictva jsou po jednom zástupci z každého junáckého kraje. Zástupce je určen
jedním z následujících způsobů
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a) volbou na sněmu junáckého kraje; pokud sněm současně neurčí délku funkčního
období, rozumí se tím do uskutečnění další volby,
b) usnesením sněmu junáckého kraje, že mandát člena Náčelnictva je nedílně spojen
s jinou činovnickou funkcí,
c) jiným způsobem, pokud jej rada junáckého kraje určí vyhláškou, kterou následně
potvrdí svým usnesením krajský sněm.
(35)

Za členy Ústřední revizní komise je na Valném sněmu zvoleno sedm kandidátů, kteří získali
nejvyšší počet hlasů, bez ohledu na pohlaví.

(36)

Za členy Rozhodčí a smírčí rady je na Valném sněmu zvoleno pět kandidátů, kteří získali
nejvyšší počet hlasů, bez ohledu na pohlaví.

9.

Přechodná a závěrečná ustanovení

(37)

Řád byl schválen Náčelnictvem Junáka dne 11. 12. 2005, nabývá účinnosti dne 1. 7. 2006.
Podle článku 67 Stanov Junák musí znění Volebního řádu Junáka potvrdit Valný sněm
Junáka.

(38)

Přijetím tohoto řádu se zrušuje Volební řád schválený Náčelnictvem Junáka dne 15. ledna
2005.

náčelní DK:

Akad. mal. Michala Rocmanová

náčelník ChK:

Zdeněk Prančl

starosta Junáka:

Ing.František Šmajcl
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