Volební řád
Unie pečujících pro volby představenstva 2020
Úvodní ustanovení
Tento volební řád navazuje na Stanovy Unie pečujících, z.s.. Upravuje způsob volby
Per rollam, aby bylo umožněno volit co nejvyššímu počtu členů Unie pečujících z.s. a
ve smyslu článku V stanoví pravidla pro volby do představenstva Unie pečujících.
Řízení průběhu voleb
1) Průběh voleb řídí Výkonný výbor Unie pečujících z.s. (dále Vv) prostřednictvím
pověřeného člena (dále pověřenec).
2) Na jednotlivých fázích voleb spolupracuje pověřenec s odborníky v oblasti IT a o
průběhu informuje Vv.
3) Vv nominuje i jmenuje volební komisi.
4) Volební komise si mezi sebou volí předsedu.
5) Vv přijímá nominace na kandidáty do představenstva od členů Unie pečujících
z.s. a ověřuje, zda tito nominovaní se svou kandidaturou souhlasí a jsou
připraveni, v případě zvolení, zaujmout místo v představenstvu a činnosti se
aktivně věnovat.
6) Vv uzavírá nominace a dohlíží na uveřejnění přehledu kandidátů na stránkách

www.uniepecujicich.cz tak, aby měl každý člen možnost seznámit se s konečnou
kandidátkou. Součástí uveřejněné informace je jméno kandidáta a krátké
odůvodnění, proč se rozhodl kandidovat.
7) Vv vydává pokyn volební komisi k vyhodnocení volby.
8) Volební komise se sejde k vyhodnocení a výsledek předloží Vv.
9) Vv připravuje podklady pro Valnou hromadu, na které je, prostřednictvím
předsedy volební komise, výsledek oznámen.
Pověřenec
1) je pověřen vedením voleb Vv a tomu je také zodpovědný,
2) připravuje podklady a volby organizuje,
3) je zodpovědný za zajištění anonymity.

Volební komise
1) ověřuje legitimitu každého hlasu,
2) provádí sčítání hlasů,
3) pořizuje zápis o průběhu a výsledcích voleb,
4) informuje Vv o výsledku volby,
5) prostřednictvím svého předsedy oznamuje výsledek volby na jednání Valné
hromady Unie pečujících z.s.
Harmonogram voleb
1) 7.1.2020 Vv schvaluje Volební řád pro volby do představenstva Unie

pečujících z.s. a následně jej uveřejňuje bez zbytečných odkladů na webu
Unie pečujících z.s. na adrese www.uniepecujicich.cz.
2) Do 3.2.2020 přijímá Vv nominace do kandidátky.
3) 4.2.2020 Vv potvrzuje konečnou sestavu kandidátů a vydává pokyn
k uveřejnění tohoto seznamu i s osobními motivacemi na webu (adresa viz.
bod 1)
4) Do 2.4.2020 každý člen Unie pečujících z.s. obdrží své jedinečné heslo pro
volbu.
5) 10.4.2020 je zahájena volba Per rollam. Každý člen v tento den obdrží odkaz
na hlasovací lístek prostřednictvím e-mailu. Kdo nemá e-mail k dispozici může
volbu provést prostřednictvím jiného člena. Své jedinečné heslo obdrží
náhradním způsobem domluveným osobně nebo telefonicky s pověřencem.
6) 20.4.2020 23:59 je ukončeno hlasování.
7) Mezi 21.4.2020 a 4.5.2020 se sejde volební komise, sečte hlasy, pořídí zápis
a vyhodnotí volby.
8) 5.5.2020 předloží volební komise Vv výsledky voleb a předá zápis.
9) Vv dne 5.5.2020 připraví podklady pro oznámení výsledku voleb Valné
hromadě spolku.
10)Dne 30.5.2020 na jednání Valné hromady Unie pečujících z.s. budou
prezentovány výsledky voleb členům.
11)V přestávce jednání Valné hromady se sejdou zvolení členové představenstva
na svém prvním společném jednání a provedou mezi sebou volbu předsedy
představenstva a místopředsedy představenstva.
12)V druhé části jednání Valné hromady tuto volbu členům oznámí.
13) Funkční období nově zvoleného představenstva začíná dnem oznámení
členům, tj. 30.5.2020 a je pětileté. Výsledek voleb je bez odkladů zveřejněn na
webu Unie pečujících z.s. www.uniepecujicich.cz

Tento volební řád byl schválen na jednání Vv dne 7.1.2020

