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VOLEBNÍ ŘÁD  

 

MAS BLANÍK, z. s. 

 

Čl. 1 

Všeobecné zásady 

 

1. Právo volit na Členské schůzi MAS Blaník, z. s. (dále jen „spolek“) má každý 
člen zapsaného spolku. 

2. Každá volba v rámci jednání Členské schůze, se může provádět:  

a) tajně 

b) aklamací 

Rozhodnutí o způsobu volby je v kompetenci Členské schůze. 

3. Volebním řádem se řídí volba výboru, výběrové komise a kontrolního  
a monitorovacího výboru (dále jen orgánů). 

4. Před zahájením volby je na Členské schůzi zvolena všemi zúčastněnými členy 
volební komise v minimálním počtu 3 členů (ti však nesmějí být zároveň 
nominováni do volených orgánů). 

5. Členové spolku mohou navrhovat kandidáty až do zahájení volby orgánů. 
Mohou tak učinit buď elektronicky (zaslat e-mailem předsedovi/předsedkyni 
spolku nejpozději den před volební valnou hromadou), nebo prohlášením na 
volební členské schůzi. 

6. Seznamy kandidátů navržených předem jsou před volbami zveřejněny  
na webových stránkách spolku a seznam kandidátů je rozeslán členům  
e-mailem. Je třeba dbát na dodržení principů CLLD1, tj. že ve Výboru a 
Výběrové komisi nesmí mít veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více 
jak 49% zastoupení členů. 

7. Před zahájením volby bude oznámen maximální možný počet mandátů (členů 
voleného orgánu) zastupujících veřejný sektor. Do orgánu jsou zvoleni 
kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při dosažení maximálního počtu 
mandátů pro veřejný sektor jsou další místa v orgánu obsazeny pouze 
kandidáty ze soukromého sektoru, v pořadí, jak byli zvoleni.  

8. Kandidát musí vážně a jednoznačně projevit svůj souhlas s kandidaturou před 
zahájením hlasování. 

9. Pokud člen spolku předá svůj hlasovací mandát jinému členu spolku, musí tak 
učinit písemně na základě zmocnění k zastupování. Tímto písemným 
pověřením se prokáže člen spolku na Členské schůzi před zahájením 
hlasování. 

 
1CLLD–komunitně vedeného místního rozvoje (Community Led LocalDevelopment)    



Aktualizováno dne 31. 3. 2015 (přidán odst. 17. ve čl. 1 a   Čl. 3) – Členská schůze – Spolkový dům Vlašim 
Aktualizováno II. dne 9. 6. 2015 (upraven odst. 6 a 16 ve čl. 1, odst. 3 a 5 ve čl. 2,)- Členská schůze – Louňovice 
pod Blaníkem 

10.  Kandidáti mají 2 minuty na představení své kandidatury před zahájením 
hlasování. 

11. Pro tajnou volbu budou připraveny hlasovací lístky. Před zahájením volby 
musí být voliči seznámeni s formálními podmínkami pro uznání platnosti 
hlasovacího lístku. Před volbou bude oznámen maximální počet hlasů a lístky 
s větším počtem zakroužkovaných kandidátů budou neplatné. 

12. Kandidáti do volených orgánů jsou zvoleni dle nejvyššího počtu hlasů. 
V případě rovnosti počtu hlasů na rozhodujících posledních místech se volba 
opakuje, avšak pouze s kandidáty, kteří získali tento stejný počet hlasů. 

13. Při volbě právnické osoby do orgánů, je tato osoba zastupována svým 
delegovaným zástupcem. V případě, že má právnická osoba určeno více 
delegovaných zástupců nebo chce vykonávat funkci prostřednictvím svého 
statutárního zástupce, musí doložit písemné pověření vybrané fyzické osoby, 
která bude v orgánech zastupovat zvolenou právnickou osobu. 

14. Členství ve zvoleném orgánu zaniká: 

a. odstoupením člena oznámeným písemně předsedovi Spolku,  

b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,  

c. zrušením členství rozhodnutím Členské schůze.  

15. Při zániku členství v orgánu se postupuje následujícím způsobem. Výkonem 
funkce je pověřen kandidát zvolený v pořadí, který je ochoten funkci přijmout 
za podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepředstavuje 
více než 49 % hlasovacích práv (s výjimkou Monitorovacího a kontrolního 
výboru, kde je výkonem funkce pověřen další v pořadí zvolený kandidát, bez 
nutnosti zachovat poměr veřejného a soukromého sektoru.) 

16. V případě, že postupem uvedeným v článku 16 nebude možné doplnit člena 

do voleného orgánu, postupuje se dle paragrafu 246, odstavce 2 občanského 

zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který uvádí: „Neurčí-li 

stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl 

pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu 

příslušného k volbě.“ 

 

 

 

 

Čl. 2 

Volba členů Výboru 

 

1. Členská schůze před volbou Výboru schválí navržený počet členů Výboru.  

2. Členská schůze volí ze členů Spolku členy Výboru s tím, že ve zvoleném 
Výboru nesmí mít veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více jak 49% 
zvolených zástupců.  
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3. Do Výboru jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počty hlasů tak, aby 
byla zachována podmínka v odstavci 2. 

 

 

Čl. 3 

Volba předsedy a místopředsedů 

1. Nominace na předsedu a místopředsedy jsou doručeny stávajícímu 
předsedovi spolku do zahájení volební schůze Výboru. 

2. Předsedu a místopředsedy spolku volí Výbor ze svých členů, a to na prvním 
zasedání Výboru po uskutečněné volbě nového Výboru. První setkání se 
uskuteční nejdéle do 30 – ti dnů od volební Členské schůze. 

3. Dosavadní předseda vykonává svoji funkci až do zvolení nového předsedy. 
Mandát nového předsedy je započat dnem a hodinou jeho zvolení do funkce. 

4. Volební zasedání Výboru řídí stávající předseda. Ten v úvodu jednání 
představí kandidáty na funkci předsedy a místopředsedů. Pokud kandiduje 
právnická osoba, předloží fyzická osoba, která ji zastupuje, předsedovi 
pověření ke kandidatuře schválené nejvyšším orgánem této právnické osoby. 
Po volbě nového předsedy přebírá řízení schůze nově zvolený předseda. 

5. První v pořadí probíhá volba předsedy spolku. Předseda je zvolen 
nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Pokud není zvolen v prvním kole, 
postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a volba se 
opakuje. V této volbě získá mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 

6. Před volbou místopředsedů jsou představeni kandidáti. Místopředsedy spolku 
se stávají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že se na 
druhém místě umístili dva kandidáti se shodným počtem hlasů, pak se volba 
opakuje. V této volbě získá mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů.     

 

 

Čl. 4 

Volba Monitorovacího a kontrolního výboru 

 

1. Členská schůze před volbou schválí navržený počet členů Monitorovacího a 
kontrolního výboru.  

2. Členy Monitorovacího a kontrolního výboru se stanou ti, kteří při volbě získají 
největší počet hlasů. 

3. Svého předsedu si Monitorovací a kontrolní výbor zvolí z řad svých členů na 
prvním zasedání nově zvoleného Monitorovacího a kontrolního výboru.   

 

 

Čl. 5 

Volba Výběrové komise 
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1. Členská schůze před volbou schválí navržený počet členů a náhradníků 
Výběrové komise.  

2. Výběrová komise je složena z členů tak, aby nebyla převaha veřejného 
sektoru ani žádné ze zájmových skupin více jak 49%.  

3. Členem Výběrové komise nemůže být zaměstnanec kanceláře MAS podílející 
se na realizaci SCLLD.  

4. Členy a náhradníky Výběrové komise navrhuje člen Spolku na Členské schůzi 
z fyzických a právnických osob, které na území MAS prokazatelně místně 
působí a jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí co nejlepší a 
nejtransparentnější výběr projektů. Právnické osoby delegují vždy takového 
zástupce, jehož odborná a charakterová kvalita zajistí co nejlepší a 
nejtransparentnější výběr projektů. 

5. Členy a náhradníky Výběrové komise se stanou ti, kteří při volbě získají 
největší počet hlasů. 

6. Předseda Výběrové komise je zvolen na prvním zasedání nově zvolené 
výběrové komise z řad členů Výběrové komise. 

 

 

Čl. 6 

Volba volební komise 

 

1. Volební komise je určena pro organizaci voleb v rámci jedné Členské schůze, 
vždy na počátku zasedání Členské schůze. Ostatní orgány volební komisi 
nevolí. 

2. Členové volební komise jsou voleni ze členů spolku. 

3. Volební komise je minimálně tříčlenná. Členové volební komise nesmí být 
zároveň nominováni do volených orgánů.  

4. Volební komise je volena aklamací v pořadí navržených kandidátů. O volební 
komisi hlasují všichni přítomní členové spolku. Návrh na členy volební komise 
podává předsedající Členské schůze a další členové spolku mohou dávat 
protinávrhy.  

 

 

Čl.7 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento volební řád byl aktualizován Členskou schůzí konanou dne 15. 6. 2021 ve 
Vlašimi. Tento volební řád je platný a účinný pro MAS Blaník, z. s. od 15. 6. 2021.  
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Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace,  

zastoupen Mgr. Jitkou Fialovou – předsedkyně  

 

 

………………………………………………….…….…… 
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