Volební a hlasovací řád Klubu železničních cestovatelů (dále jen KŽC) upravuje způsob
hlasování při přijímání usnesení a voleb do orgánů KŽC.
I. způsob hlasování
1) Hlasuje se veřejně, tajně nebo korespondenčním referendem. Pojmu hlasování se užívá i v
případě voleb. Pojmu členská schůze se používá i pro výroční členskou schůzi.
2) Volby výboru se uskutečňují jednomandátově nebo vícemandátově.
3) O způsobu hlasování rozhoduje výbor na návrh předsedy nebo členská schůze na návrh výboru
zásadně veřejným hlasováním.
4) Veřejné nebo tajné hlasování se užívá na schůzích výboru, členských schůzích. Veřejné
hlasování se uskutečňuje zvednutím ruky. Tajné hlasování se uskutečňuje odevzdáním
hlasovacího lístku do volební schránky.
5) Korespondenční referendum je způsob hlasování, který se použije v případě, že některou
důležitou otázku je třeba rozhodnout v období mezi dvěma výročními členskými schůzemi.
Tento způsob je zvolen vzhledem ke specifice členské základny KŽC.
II. oprávnění hlasovat
1) Základní podmínkou při hlasování a volbách je členství v KŽC a zaplacení příspěvku na běžný
rok.
2) Hlasovat je oprávněn každý člen KŽC starší 15 let, jehož způsobilost k právním úkonům není
omezena. Osoba oprávněná hlasovat se nazývá volič.
3) Volen může být každý člen starší 18 let, jehož způsobilost k právním úkonům není omezena.
4) Členem výboru může být každý člen KŽC starší 18 let, jehož způsobilost k právním úkonům
není omezena.
III. Platnost hlasování a voleb
1) Hlasování a volby jsou platné při jakémkoli počtu přítomných členů KŽC oprávněných
hlasovat, nejméně však pěti. To neplatí při hlasování výboru KŽC, kde je pro platnost hlasování
vyžadována přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru KŽC.
K platnosti voleb výboru se vyžaduje nadpoloviční účast voličů zapsaných do seznamu voličů a
dvě třetiny platných hlasovacích lístků ze všech odevzdaných hlasovacích lístků.
Příklad:
Zapsáno do seznamu voličů je 100 voličů oprávněných hlasovat.
Voleb se zúčastnilo 79 voličů. Nadpoloviční většinu tvoří 50 + 1 hlas (51).
Pro platnost voleb je třeba odevzdání 53 platných hlasovacích lístků (dvě třetiny ze 79 (79 x 2/3
= 53)
Seznamem voličů je prezenční listina účastníků členské schůze. Při zápisu do seznamu voličů
obdrží volič hlasovací lístek a orazítkovanou nebo jinak označenou obálku. Volební akt provede
volič tak, že upravený hlasovací lístek vloží do obálky a zalepenou obálku vloží do volební
schránky.
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2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti
hlasů při hlasování výboru je rozhodující hlas předsedy KŽC, v případě jeho nepřítomnosti
místopředsedy KŽC, v případě jeho nepřítomnosti tajemníka KŽC, v případě jeho nepřítomnosti
člena výboru KŽC, který jednání předsedá. Zdrží-li se při rovnosti hlasů předseda nebo ten, kdo
jej podle předchozího odstavce zastupuje, hlasování, není návrh přijat.
Příklady:
A) Přítomno je 100 voličů.
Nadpoloviční většinu tvoří 51 hlasů
Pro přijetí návrhu se vysloví 49, proti 10, 51 se zdrží hlasování.
Výsledek - návrh nebyl přijat, nebo" nezískal nadpoloviční většinu hlasů
B) Přítomno je 100 voličů
Pro se vysloví 50, proti je 50. Nezdržel se nikdo.
Výsledek - návrh není přijat, nebo" nezískal nadpoloviční většinu hlasů
C) Jednání výboru se účastní 10 členů
Pro 4, proti 4, hlasování se zdrželi 2
Výsledek - podle způsob hlasování předsedy (nebo zastupujícího člena). Zdržel-li se hlasování
předseda, návrh nebyl přijat
3) Podmínky platnosti hlasování o zániku KŽC upravují stanovy.
IV. Pořadí hlasování
1) Základním návrhem je ten návrh, který je obsažen v návrhu usnesení.
2) Je-li podán jeden nebo více protinávrhů, hlasuje se nejdříve o protinávrzích, a to v pořadí, v
jakém byly podány. Je-li při větším počtu protinávrhů některý protinávrh přijat, o dalších
protinávrzích se již nehlasuje. Není-li přijat žádný protinávrh, platí původní návrh.
Příklad:
Jsou podány celkem tři protinávrhy. Počet hlasujících 100
I.
II.
III.
Pro
20 51
*
Proti
20 40
*
Zdržel se
60
9
*
Celkem
100 100
*
* - nehlasuje se, neboť druhý protinávrh byl přijat
V. Volby
1)Při veřejném hlasování platí ustanovení o hlasování. Kandidát je zvolen, vyslovila-li se pro něj
nadpoloviční většina voličů.
2) Volby se uskutečňují jednomandátově nebo vícemandátově.
3) Jednomandátové volby znamenají, že se hlasuje o předložené kandidátce jako celku, bez
možnosti kandidátku individuálně upravovat (to znamená, že není možné škrtat jednotlivé
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kandidáty; škrtnout lze pouze celou kandidátku). Počet kandidátek není omezen. V případě
většího počtu kandidátek se hlasuje tajně prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek
obsahuje všechny kandidátky a volič provede úpravu volebního lístku tak, že škrtnu tu
kandidátku, pro niž nehlasuje. Hlasovat lze pouze pro jednu kandidátku. Volič může škrtnout
všechny kandidátky, to znamená, že nehlasuje pro žádnou kandidátku. Takto upravený hlasovací
lístek se považuje za platný volební lístek. Neškrtne-li volič žádnou kandidátku nebo
nezpochybnitelným způsobem neoznačí kandidátu, pro kterou hlasuje, jedná se o neplatný
hlasovací lístek.
Předkladatel kandidátky (volební lídr kandidátky) kandiduje přímo na funkci předsedy KŽC.
4) Vícemandátové volby znamenají, že se volí individuálně jednotliví kandidáti zpravidla z
většího počtu kandidátů. Volič upraví hlasovací lístek tak, že škrtá na hlasovacím lístku ty
kandidáty, kterým nedává svůj hlas nebo nezpochybnitelně označí ty kandidáty, jimž dává svůj
hlas. Počet kandidátů, kterým dá svůj hlas, může být roven nejvýše počtu mandátů. Zůstane-li na
hlasovacím lístku neškrtnuto více kandidátů, než je počet mandátů, je hlasovací lístek neplatný.
Platný je však hlasovací lístek, na kterém je odevzdán hlas pro menší počet kandidátů, než je
počet mandátů. Volič může škrtnout všechny navržené kandidáty. Volič však nemůže dopisovat
na hlasovací lístek další kandidáty. Dopíše-li přesto volič další kandidáty, je takový lístek platný,
avšak jím uvedení kandidáti žádný hlas nezískávají. Pokud by však volič dopsal na hlasovací
lístek další kandidáty a celkový součet neškrtnutých a doplněných jmen překročil počet mandátů,
jedná se o neplatný hlasovací lístek.
Při tajném hlasování jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů bez ohledu na
počet získaných hlasů v poměru k počtu hlasujících (ke zvolení tedy stačí i jeden hlas ze 100
přítomných). V případě rovnosti na posledním místě u dvou nebo více kandidátů postupují tito
kandidáti do dalšího kola voleb. Počet kol není omezen a volby se opakují tak dlouho, až je
některý z kandidátů zvolen vyšším počtem hlasů.
V případě rovnosti hlasů při volbě funkcionáře KŽC postupují do dalšího kola vždy kandidáti s
největším počtem dosažených hlasů.
VI. Korespondenční referendum
1) Při korespondenčním referendu se písemně vyjadřují všichni členové KŽC oprávnění hlasovat.
2) Korespondenční referendum je platné, vyjádří-li se v něm ve stanoveném termínu
nadpoloviční většina oprávněných. Návrh je přijat, vyslovila-li souhlas nadpoloviční většina
účastníků korespondenčního referenda. U členů KŽC, kteří se k dané otázce nevyjádří ve
stanoveném termínu se má za to, že se hlasování zdrželi.
3) Korespondenční referendum nelze vyhlásit za účelem zániku KŽC.
VII. Volební komise
1) Volby organizuje a řídí volební komise.
2) Volební komise je nejméně tříčlenná. V případě většího počtu členů musí být počet vždy
lichý.
3) V čele volební komise je předseda, který nesmí ve volbách kandidovat. Hlasuje-li se
jednomandátově o více kandidátkách, musí mít každá kandidátka svého zástupce ve volební
komisi z důvodu vzájemné kontroly regulérnosti průběhu voleb a sčítání hlasů. Při
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vícemandátových volbách nesmí být žádný z kandidátů členem volební komise.
4) Předsedu volební komise navrhuje výbor a schvaluje členská schůze předcházející členské
schůzi, na níž se volby uskuteční. Při jednomandátových volbách nominují do volební komise
další členy kandidující skupiny. Má-li takto sestavená volební komise sudý počet členů, zvolí
členská schůze dalšího člena volební komise před zahájením voleb. Při vícemandátových
volbách zvolí členy volební komise členská schůze předcházející členské schůzi, na níž se volby
uskuteční.
5) O průběhu voleb sepíše volební komise protokol, který podepíší všichni členové volební
komise. Výsledek voleb se vyhlásí veřejně na členské schůzi a zveřejní v klubovém zpravodaji.
Proti výsledku voleb lze podat veřejně námitky bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků
do doby zahájení ustavující schůze výboru. O námitkách rozhoduje na návrh volební komise
členská schůze tak, že výsledky voleb veřejným hlasováním potvrdí nebo anuluje. V případě
anulování voleb se musí volby na další členské schůzi opakovat. To platí i v případě, že volby
nejsou platné pro nedostatek odevzdaných platných hlasů nebo nedostatečnou účast voličů.
6) Jestliže jsou volby z hlediska účasti voličů i počtu odevzdaných platných hlasů platné, avšak
žádná kandidátka nezískala nadpoloviční počet platných hlasů, musí se volby opakovat V případě
voleb mezi dvěma kandidátkami se volby opakují na následující členské schůzi. V případě, že se
volí mezi více kandidátkami, opakují se volby na téže členské schůzi. Do dalšího kola voleb
postupují ty kandidátky, které získaly největší počet hlasů.
7) Běhen konání voleb je členská schůze přerušena.
VIII. Ustavující schůze výboru
Bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků vícemandátových voleb, není-li podán protest, se
schází ustavující schůze výboru. Ustavující schůzi výboru řídí do doby zvolení předsedy
předseda volební komise. Volby dalších funkcionářů výboru řídí zvolený předseda. Výsledky
voleb výboru oznámí členské schůzi předseda volební komise.
Vyhlášením výsledků voleb se nový výbor ujímá funkce, včetně dalšího řízení členské schůze.
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