ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s.

Volební řád

Volební řád byl schválen Valnou hromadou ČAT dne 10. 6. 2016

Čl. 1 - Základní ustanovení
1) Volební řád ČESKÉ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s., (dále jen ČAT) upravuje
volby do orgánů ČAT, tj. prezidia a kontrolní komise. Volby do orgánů ČAT se řídí
Stanovami a Organizačním řádem ČAT v platném znění a tímto Volebním řádem.
Volební řád ČAT je schvalován Valnou hromadou ČAT (dále jen VH ČAT).
2) Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním, pokud není
volebním řádem ČAT, případně rozhodnutím Valné hromady ČAT, stanoveno jinak.
3) Právo volit do orgánů ČAT má v souladu s tímto volebním řádem každý člen ČAT
přítomný na volební Valné hromadě (dále jen delegát).
a) za členy ČAT – právnické osoby - má právo volit fyzická osoba, která je jejich
statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je vybavena plnou mocí vydanou
statutárním orgánem.
b) za členy ČAT – fyzické osoby - má právo volit tato fyzická osoba nebo fyzická
osoba, která je vybavena plnou mocí vydanou fyzickou osobou - členem ČAT.
4) Každý delegát má na VH ČAT jeden hlas; všechny hlasy jsou si rovny. Delegát
vybavený plnou mocí pro zastupování nepřítomného člena ČAT při volbách má další
počet platných hlasů i za všechna zplnomocnění.
5) Delegát na VH ČAT musí hlasovat osobně.
6) Do orgánů ČAT může být zvolen každý člen ČAT – fyzická osoba, která má právo
volit podle tohoto volebního řádu. Za právnické osoby mohou být voleny fyzické
osoby, které jsou jejich statutárním orgánem nebo fyzické osoby, které jsou k tomu
zmocněny statutárním orgánem.
7) Členové orgánů ČAT musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro členy
statutárních orgánů právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.
8)

Funkční období všech zvolených členů orgánů ČAT se řídí Stanovami, ev.
Organizačním řádem. Funkční období členů orgánů ČAT, kteří byli zvoleni nebo
kooptováni v období mezi jednáními Valné hromady ČAT končí řádným zvolením
nových orgánů ČAT na nejbližší volební Valné hromadě ČAT.

9) Členství v orgánech ČAT je nezastupitelné.
10) Pokud členu orgánu ČAT zanikne členství v ČAT (tím, že mu členství zanikne jako
fyzické osobě nebo členství zanikne právnické osobě, kterou zastupuje), nebo pokud
přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu ČAT, zaniká mu současně členství v
orgánu ČAT, do něhož byl zvolen.
11) Člen orgánu ČAT se může vzdát členství v ČAT nebo může z funkce odstoupit. Své
rozhodnutí je povinen písemně oznámit orgánu ČAT, jehož je členem. Výkon jeho
funkce končí dnem doručení tohoto písemného oznámení orgánu ČAT.
12) Orgán ČAT, u něhož došlo ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v
důsledku odvolání člena, odstoupení z funkce, vzdání se členství v ČAT nebo v
důsledku úmrtí či zániku člena - právnické osoby nebo proto, že člen orgánu ČAT
přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu ČAT, může na návrh prezidenta ČAT
v případě kooptace do prezidia nebo na návrh předsedy kontrolní komise v případě

kontrolní komise, kooptovat zastupující členy, a to až do jedné třetiny celkového
počtu svých členů. Kooptovaný člen orgánu ČAT má ode dne kooptace práva a
povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen orgánu ČAT musí být na
nejbližším zasedání Valné hromady potvrzen jako řádný člen tohoto orgánu. Není-li
ve funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu ČAT končí dnem skončení Valné hromady,
která ho měla ve funkci potvrdit.
Čl. 2 – Orgány ČAT
1) Volba členů prezídia, prezidenta ČAT, viceprezidentů ČAT, volba kontrolní komise a
předsedy kontrolní komise probíhají dle tohoto volebního řádu v následujícím pořadí
a dále uvedeným způsobem:
a) volba členů prezidia ČAT,
b) volba kontrolní komise ČAT,
c) volba prezidenta,
d) volba viceprezidentů,
e) volba předsedy kontrolní komise
2) Prezidenta a Viceprezidenty volí prezidium ze svého středu na svém prvním zasedání
bezprostředně po konání volební VH ČAT veřejným hlasováním.
3) Předsedu kontrolní komise volí kontrolní komise ze svého středu na svém prvním
zasedání bezprostředně po konání volební VH ČAT veřejným hlasováním.
Čl. 3 - Organizace voleb
1) Konání voleb musí být oznámeno členům ČAT v pozvánce na VH ČAT, kterou
prezidium zašle členům tak, aby ji obdrželi alespoň 1 měsíc předem. Současně vyzve
k navrhování kandidátů. Kandidáty mohou být pouze fyzické osoby zastupující
právnické osoby a fyzické osoby, oboje z řad členů ČAT. Každý kandidát musí
prohlásit, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky jeho
volitelnosti.
2) Volebního aktu má právo zúčastnit se každý delegát na VH ČAT.
3) Pro zajištění voleb volí veřejným hlasováním Valná hromada nejméně tříčlennou
volební komisi. Návrh na její složení předkládá Valné hromadě prezidium ČAT
prostřednictvím předsedajícího VH ČAT. Hlasuje se veřejně zdvižením hlasovacího
lístku předaného mandátovou komisí při prezenci každému delegátovi za každý
platný hlas. Ze svého středu volí volební komise veřejnou většinovou volbou
předsedu volební komise, který řídí její činnost a seznamuje Valnou hromadu s
výsledky činnosti volební komise.
4) Řízení Valné hromady k provedení voleb předá předsedající VH ČAT předsedovi
volební komise.
Čl. 4 – Činnost volební komise
1) Volební komise ČAT zejména
a) dohlíží na dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a na průběh
voleb,
b) registruje návrhy kandidátů do orgánů,

c) ve spolupráci s mandátovou komisí VH ČAT ověřuje u kandidátů splnění
požadavků stanovených pro volbu do orgánu; kandidáti do orgánů ČAT prokazují
tuto skutečnost v případě potřeby písemným čestným prohlášením nebo
příslušnými listinami
d) zhotovuje z návrhů hlasovací lístky s kandidátkou do orgánů ČAT pro každého
delegáta a pro každý jeho platný hlas. Kandidátka do prezidia a do kontrolní
komise může být na stejném hlasovacím lístku.
e) organizuje průběh a ukončení voleb a vyhlašuje výsledky voleb,
f) vyhotovuje a odevzdává předsedajícímu VH ČAT zápis o výsledku voleb,
2) Volební komise ČAT se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy volební komise.
3) V případě tajné volby je předseda volební komise povinen zkontrolovat před
zahájením volby za přítomnosti dalších členů komise volební schránku a zapečetit ji.
Dále zkontroluje vybavení volební místnosti, ověří, zda je připraven seznam delegátů
podle prezenční listiny a platných hlasů a dostatečný počet hlasovacích lístků. Po
provedení kontroly prohlásí předseda volební komise se souhlasem komise volby za
zahájené. Jako první hlasují předseda a ostatní členové volební komise.
4) Po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci prezidiu ČAT.
Čl. 5 - Postup voleb do orgánů ČAT
1) Členové ČAT podávají návrhy na volbu kandidátů do prezidia a kontrolní komise
prezidiu ČAT nejpozději 3 dny před konáním VH ČAT. Tím není dotčena možnost
podání doplňujících návrhů přímo na VH ČAT. Informace o známých kandidátech
bude k dispozici pro delegáty v den konání VH ČAT.
2) Po vyhlášení začátku voleb prezident ČAT předá předsedovi volební komise seznam
(jméno a příjmení) předem navržených kandidátů zvlášť na funkci členů prezidia a
zvlášť členů kontrolní komise. Seznam navržených kandidátů do prezidia a do
kontrolní komise je představen delegátům VH ČAT vhodnou formou (tabule,
projektor, atd.) v abecedním pořadí nebo v pořadí, jak byli navrženi.
3) Volební komise dále přijímá návrhy kandidátů na VH ČAT a připojuje jejich jména a
příjmení k obdrženému seznamu.
4) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně nebo musí
být předložen na místě jeho písemný souhlas s touto kandidaturou.
5) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přihlašování
kandidátů a seznámí VH ČAT s úplným seznamem kandidátů.
6) Hlasovací lístky pro tajné volby vyhotoví a vydá delegátům VH ČAT volební komise.
Hlasovací lístky obsahují návrh kandidátky do prezidia a kontrolní komise tak, jak
jednotlivá jména obdržela volební komise v průběhu VH ČAT a požadovaný počet
členů do jednotlivých orgánů.
7) Volba členů prezidia a kontrolní komise probíhá současně tajným hlasováním za
použití hlasovacích lístků pro tuto volbu, nerozhodne-li VH ČAT o jiném způsobu
hlasování.

8) Delegáti VH ČAT mohou v případě tajné volby volit z libovolného počtu kandidátů
nejvýše počet členů prezidia a kontrolní komise určený Stanovami, tomu odpovídá
počet míst na jejich příslušném hlasovacím lístku k této volbě. Pokud VH ČAT
nerozhodne jinak, je voleno devítičlenné prezidium a tříčlenná kontrolní komise.
9) V rámci úpravy hlasovacího lístku delegát na hlasovacím lístku ponechá jména a
příjmení kandidátů, pro které hlasuje. Jména a příjmení kandidátů, pro které
nehlasuje, přeškrtne. Na hlasovacím lístku ponechá rovný nebo menší počet jmen dle
požadovaného celkového počtu členů do jednotlivých orgánů.
10) Hlasování proběhne vhozením hlasovacího lístku před volební komisí do volební
schránky.
11) Po ukončení hlasování dá předseda za přítomnosti ostatních členů volební komise
otevřít volební schránku. Komise vyjme hlasovací lístky a porovná jejich počet se
seznamem delegátů. Po vynětí hlasovacích lístků z hlasovací schránky vyloučí
volební komise neplatné hlasovací lístky. Za neplatné se považují hlasovací lístky,
na nichž je hlasováno pro více kandidátů, než odpovídá požadovanému
celkovému počtu volených členů orgánu a hlasovací lístky, které jsou celé
přeškrtnuty či jinak znehodnoceny.
12) Na platných hlasovacích lístcích se sečtou počty hlasů, které byly odevzdány pro
jednotlivé kandidáty.
13) Pro zvolení do prezidia a kontrolní komise ČAT rozhoduje absolutní počet získaných
hlasů, tzn., že se stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů od
přítomných delegátů na VH ČAT a kandidáti, kteří zaujmou v pořadí místa do počtu
volených míst členů orgánu ČAT, jsou zvoleni.
14) Při rovnosti hlasů kandidátů na posledním volitelném místě postupují kandidáti se
stejným počtem hlasů do dalšího kola, v kterém se volí stejným způsobem.
15) Po ukončení sčítání hlasů vyhotoví volební komise zápis o průběhu a výsledku
hlasování. Zápis podepíše předseda a ostatní členové volební komise ČAT.
16) Zápis o průběhu a výsledku hlasování o volbě členů orgánu ČAT obsahuje zejména
a) den a místo hlasování,
b) celkový počet členů ČAT a z toho počet přítomných platných hlasů delegátů,
c) výsledek hlasování.
17) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyhlásí předseda volební
komise veřejně výsledek hlasování. Výsledek hlasování (seznam zvolených členů
orgánů) je schválen v Usnesení VH ČAT.
Čl. 6 - Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti tohoto volebního řádu se ruší všechny předchozí volební řády
ČAT.
2) Volební řád byl schválen Valnou hromadou ČAT dne 10. června 2016 a nabývá
účinnost tímto dnem.

V Praze dne 10. 6. 2016

