Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů
Vyhláška č. 4/2007 Kapitanátu vodních skautů o volbách__________________
1. Základní ustanovení
1.1 Tato vyhláška o volbách stanoví pravidla pro volby Hlavního kapitanátu vodních skautů
a jeho revizní komise (dále jen HKVS) v souladu se Stanovami Junáka – svazu skautů a
skautek ČR, s Organizačním řádem a systemizací Junáka, s Řádem pro zakládání a
rušení zvláštních jednotek a se Statutem Kapitanátu vodních skautů.
1.2 Přístavy (základní organizační jednotky vodních skautů – dále jen VS) volí své orgány
podle Organizačního řádu a systemizace Junáka, přičemž platí, že kapitáni (kapitánky)
oddílů VS jsou jmenováni s přihlédnutím k doporučení krajského kapitána.
1.3 Přístavy jsou organizačně začleněny do vyšších organizačních jednotek Junáka
(junácké okresy, obvody, kraje). Metodicky jsou řízeny Kapitanátem VS, při vyšších
organizačních jednotkách proto působí zpravodajové VS navržení z řad VS.
1.4 Krajské kapitány (komodory) volí Sněm vodních skautů příslušného Junáckého kraje a
potvrzuje Hlavní kapitanát. Krajští kapitáni jsou členy krajských rad Junáka a HKVS.
2. Volební sněm VS
2.1 Volební sněm (dále jen Sněm VS) se schází zpravidla jednou za tři roky a vždy, když o
to požádá nejméně jedna třetina členů KVS.
2.2 Delegáty Sněmu VS jsou zejména kapitáni a kapitánky registrovaných oddílů VS,
přístavů VS a členové HKVS včetně krajských kapitánů.
Svolavatel může určit poměrný klíč pro počet delegátů Sněmu VS, z určeného počtu
delegátů však musí být nejméně polovina z řad dospělých členů registrovaných oddílů
VS a přístavů VS.
2.3 Každý delegát má jen jeden platný hlas.
2.4 Sněm se usnáší zjevným hlasováním, pokud alespoň čtvrtina přítomných delegátů
nepožádá o tajné hlasování.
2.5 Volby do HKVS se provádějí zásadně tajným hlasováním.
2.6 Sněm je usnášení schopný, je-li přítomna alespoň polovina delegátů.
2.7 Usnesení a volby jsou přijímány prostou většinou hlasů přítomných delegátů.
3. Svolavatel Sněmu VS
3.1 Svolavatelem Sněmu VS je HKVS.
3.2 HKVS je povinen svolat Sněm VS
3.2.1 na konci svého tříletého období nebo nejpozději v období 6-ti měsíců před
konáním Valného sněmu Junáka
3.2.2 je-li k tomu vyzván Náčelníkem Junáka
3.2.3 požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina kapitánů (kapitánek) registrovaných
oddílů VS a přístavů VS
3.3 HKVS svolává Sněm VS nejméně 4 týdny před datem jeho konání, a to zpravidla
oznámením v Kapitánské poště. Jeho svolání oznamuje současně Náčelnictvu Junáka
3.4 Pokud se řádný Sněm VS nesešel v usnášeníschopném počtu nebo se stal neschopným
usnášení před potvrzením výsledku voleb, svolá svolavatel náhradní sněm nejpozději do
dvou měsíců. Tento je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň třetina delegátů, a
neplatí pro něj bod 3.3. této vyhlášky. Svolavatel náhradního sněmu je povinen oznámit
konání náhradního sněmu Náčelnictvu Junáka.
3.5 Svolavatel jmenuje kandidátní komisi a dva členy volební komise.
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4. Kandidátní komise
4.1 Pětičlennou kandidátní komisi jmenuje HKVS v dostatečném předstihu tak, aby v ní byly
odpovídajícím způsobem zastoupeny regiony s registrovanými oddíly VS.
4.2 Kandidátní komise shromažďuje písemné návrhy na kandidáty pro volby do HKVS.
Formu návrhu určuje HKVS.
4.3 Kandidátní komise seznamuje po zahájení Sněmu VS delegáty se zprávou o své
činnosti a zejména s obsahem kandidátní listiny. Na její doplnění může přijmout
nejpozději jednu hodinu před zahájením voleb tzv. pilné návrhy z pléna.
4.4 Kandidátní komise ukončí svoji činnost předáním konečné verze kandidátní listiny
volební komisi.
5. Volební komise
5.1 Po zahájení Sněmu VS je volena pětičlenná volební komise tak, že ke dvěma jejím
členům navrženým svolavatelem navrhnou delegáti další tři členy.
5.2 Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou v těchto volbách.
5.3 Ze svých řad volí volební komise předsedu a tajemníka. Předseda volební komise
převezme kandidátní listinu, řídí volby a seznamuje delegáty s výsledky voleb. Tajemník
provádí zápis o volbách a odpovídá za archivaci volebních materiálů.
5.4 Volební výsledek může být napaden písemnou formou v době před usnesením Sněmu
VS z důvodu neregulérnosti průběhu voleb, s příslušným odůvodněním. Protest musí být
předán předsedajícímu sněmu, který s ním neprodleně seznámí sněm. Volební komise
zaujme k protestu stanovisko a seznámí s ním sněm. Následně sněm hlasuje o
předloženém protestu. V případě přijetí protestu většinou delegátů se na napadenou
volbu pohlíží jako by se neuskutečnila a volby je nutno zopakovat.
6. Volby
6.1 Na sněmu proběhne nejprve volba hlavního kapitána (kapitánky), jeho zástupce a
přístavného - hospodáře HKVS. Sněm volí z navržených týmů, ve kterých společně
kandidují dvojice na statutární orgán a jeho zástupce, a případní kandidáti na funkci
přístavného – hospodáře HKVS vybraní kandidátem na statutární orgán. Kandidát na
statutární orgán navrhne vždy právě jednoho kandidáta na svého zástupce, ten musí s
kandidaturou souhlasit. Jeden činovník může kandidovat jako zástupce několika
kandidátů na statutární orgán, případně může i sám kandidovat jako statutární orgán.
Zvolena je ta dvojice na statutární orgán a jeho zástupce, která dostane nejvíce hlasů, a
ten z kandidátů na funkci přístavného hospodáře, který ve vítězném týmu získá nejvíce
hlasů. Kandidát na statutární orgán může navrhnout kandidáty na funkci přístavný –
hospodář HKVS, ti musí s kandidaturou souhlasit.
6.2 Po ukončení volby statutárního orgánu, jeho zástupce a přístavného – hospodáře HKVS
proběhne volba členů revizní komise a případně dalších členů HKVS.
6.3 Výsledek voleb sdělí předseda volební komise sněmu.
6.4 Členy Revizní komise KVS budou zvoleni kandidáti, kteří získají největší počet platných
hlasů.
6.5 Kandidát, který nezískal minimálně dva hlasy, nemůže být zvolen. Ti z kandidátů, kteří
nebyli zvoleni, získávají mandát náhradníka, pokud získali alespoň dva hlasy.
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7. Kandidáti
7.1 Návrhy na kandidáty může podat písemně HKVS každý činovník vodních skautů
prostřednictvím registrovaného oddílu VS, přístavu VS, krajského kapitána nebo HKVS
7.2 U kandidátů na funkci hlavního kapitána (kapitánky) a jeho zástupce je předpokladem
složená kapitánská zkouška, absolvování lesní školy, nejméně 3 roky činnosti ve vyšší
organizační jednotce, případně v ústředních orgánech Junáka, a občanská
bezúhonnost.
7.3 U kandidátů na funkci přístavného HKVS je předpokladem složená kapitánská zkouška,
nejméně 3 roky činnosti ve vyšší organizační jednotce, případně v ústředních orgánech
Junáka, a občanská bezúhonnost. Podmínka složené kapitánské zkoušky se
nevyžaduje u funkce přístavného – hospodáře.
7.4 U kandidátů na funkci v Revizní komisi KVS je předpokladem členství v Junáku,
vůdcovská zkouška, nejméně 3 roky praxe v oboru souvisejícím s výkonem této funkce
a občanská bezúhonnost.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Jestliže nebyl na základě protestu (viz 5.4) výsledek anulován, vstupuje výsledek voleb
v platnost přijetím potvrzujícího usnesení a platí až do přijetí nového potvrzujícího
usnesení o výsledku nových voleb.
8.2 Zápis o volbách a platné volební materiály jsou po zapečetění uloženy (viz 5.3) do doby
ukončení příštího Sněmu VS. Mohou se otevřít pouze na základě usnesení HKVS
komisí k tomu určenou.
8.3 O výsledku voleb informuje zpravodaj hlavní kapitán VS starostu a Náčelnictvo Junáka.
8.4 Zvolní členové HKVS převezmou svoje funkce včetně agend s nimi spojených.
8.5 Pokud některému ze zvolených členů HKVS zanikne mandát, jmenují volení členové
HKVS na jeho místo náhradníka zpravidla z nezvolených kandidátů předchozího Sněmu
VS na dobu do konce volebního období.
8.6 Volení členové HKVS jmenují na základě návrhů kapitánů registrovaných oddílů VS a
přístavů VS vedoucí pracovních komisí a potvrzují zvolené krajské kapitány.
8.7 Pokud tato vyhláška užívá slovesný tvar pouze v mužském rodě neznamená to, že
danou funkci může vykonávat jen muž a naopak.
8.8 Touto vyhláškou se ruší Volební řád přijatý Kapitanátem vodních skautů v Rybitví dne
13. dubna 2003.
8.9 Tato vyhláška o volbách nabývá platnosti dnem schválení HKVS a účinnosti okamžikem
schválení Kapitanátem vodních skautů.
Změna schválena Kapitanátem vodních skautů v Chroustovicích dne 24. března 2007 a
doplněna Kapitanátem vodních skautů v Praze 19. 4. 2010.
Mgr. Vladimír Cvrček, hlavní kapitán

