VOLEBNÍ ŘÁD – Příloha č. 3
I. ÚVOD
1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím
jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12)
2. 2. Působením Ducha svatého církev rozpoznává různá obdarování svých členů a
vědomě jim svěřuje úkoly jejich oddělením pro danou službu
3. Bible hovoří o více způsobech, kterými si Pán Bůh povolává k práci na svém díle.
Jedním z nich je povolávání pracovníků volbou (2 Kor 8, 19; Sk 14, 23)
Z Písma svatého vyrozumíváme, že prvotní církev tak činila s plnou vážností a
svědomím odpovědnosti před Boží tváří i lidmi. Dbala, aby to byli služebníci „plní
Ducha a moudrosti“ (Sk 6, 2-6)
Církev musí i dnes při volbě svěřování jednotlivých služeb v církvi vycházet
z biblických nároků, kladených na vyvolené i na jejich rodiny Pánem církve – viz
např. 1 Tm 3,2-13; Tit 1, 5-9. Na tyto biblické nároky je třeba pamatovat již při výběru
kandidátů.
Ježíš Kristus vyzval své učedníky, aby prosili Pána žně, aby na svou žeň vyslal
dělníky (vit Mt 9, 38). Je nutné, aby si církev vždy vyprošovala pravou moudrost a
vedení Duchem svatým v přípravě a průběhu voleb, aby rozpoznání církve bylo
v souladu s Boží vůlí.
4. Tento volební řád je závazný pro volbu následujících orgánů BJB:
-

delegátů na Sjezdy delegátů
členů Rady zástupců sborů
nominační komise
volební komise
Výkonného výboru
Revizní komise
předsedů odborů BJB a tajemníků komisí

II. VOLEBNÍ PRÁVO A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VOLITELNOSTI
1. Každý plnoprávný člen sboru BJB má po dovršení 18 let aktivní volební právo (to je
právo volit) a pasivní volební právo (být volen). Pro určité funkce stanoví tento
volební řád další podmínky.
III. VOLBA ORGÁNU BJB
1.Volba delegátů na Sjezdy delegátů
Sbor vysílá na Sjezd delegátů na každých započatých 50 členů sboru jednoho delegáta
podle stavu k 1.1. roku konání Sjezdu. Doporučuje se, aby mezi delegáty byli i členové
rady zástupců sborů. O způsobu volby rozhoduje sborové shromáždění. Delegáti jsou
voleni na každý Sjezd samostatně.

2.Volba členů Rady zástupců sborů
Sbor volí do rady zástupců sborů dva členy. Doporučuje se, aby jedním z nich byl správce
sboru (kazatel). O způsobu volby (aklamací, tajným hlasováním) rozhoduje sborové
shromáždění. Funkční období je minimálně jednoleté – mezi dvěma výročními sborovými
shromážděními.
3.Volba Výkonného výboru
3.1 Volební období
Volební období je čtyřleté.
3.2 Doplňující podmínky pro členství ve Výkonném výboru
-

-

splnění podmínek Písma svatého pro představené církve
zkušenost a osvědčenost v církevní práci
členství ve sboru BJB minimálně pět let
nepřekročení věku 65 let v kalendářním roce voleb
předseda Výkonného výboru může být zvolen do této funkce nejvýše ve dvou
volebních obdobích pro sobě jedoucích, tajemník nejvýše ve třech volebních
obdobích po sobě jdoucích
maximální délka členství ve VV jsou čtyři po sobě jdoucí volební období

3.3 Nominační komise
Sjezd delegátů volí rok před datem voleb VV BJB pětičlennou nominační komisi a
její dva náhradníky. Návrh minimálně sedmičlenné kandidátky na nominační komisi
připravuje stávající VV BJB a předkládá jej sborům v termínu pro podání návrhů
k jednání SD. Delegáti SD mohou tuto kandidátku doplnit o ty, na kterých se shodl
sbor, který zastupují, a kteří současně tuto kandidaturu přijali. O způsobu volby
rozhoduje příslušný SD. Zvoleni jsou ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Další dva
v pořadí se stávají náhradníky. Členové a náhradníci nominační komise nemohou
kandidovat do Výkonného výboru ani do Revizní komise, pokud by dodatečně chtěli
přijmout kandidaturu do uvedených orgánů, musí na svou funkci v nominační komisi
neprodleně rezignovat. Činnost nominační komise začíná dnem jejího zvolení a končí
zvolením Revizní komise uprostřed volebního období nového VV BJB.

3.4 Příprava kandidátky Výkonného výboru
-

nominační komise připraví výchozí kandidátku, kterou rozešle do sborů
k vyjádření, případně k doplnění
sbory zašlou upravenou kandidátku zpět nominační komisi
nominační komise projedná ochotu kandidovat se všemi navrženými kandidáty
a současně ověří splnění podmínek volitelnosti
nominační komise si vyžádá stručnou písemnou charakteristiku
těch
kteří
jsou
ochotni
kandidovat
a
současně
postoj
sboru
ke
kandidátů,
kandidatuře jejich člena

-

-

na každou funkci (včetně náhradníků) musí být navrženi nejméně dva
kandidáti; pokud se tak nestane na základě návrhů, je úkolem nominační
komise další kandidáty nalézt a kandidátku doplnit
kandidátka by měla obsahovat rovnoměrné zastoupení kazatelů a ostatních
pracovníků sborů
kandidátka obsahuje v abecedním pořadí jména všech kandidátů, kteří
kandidaturu přijali
kandidátka se člení podle funkcí , totéž jméno se může vyskytovat u různých
funkcí
informativně se uvedou i jména těch, kteří kandidaturu nepřijali
definitivní kandidátka je zaslána do sborů k přípravě na vlastní volby, a to
nejméně šest týdnů před termínem voleb

3.5 Způsob voleb
Volby probíhají na volebním Sjezdu delegátů na základě definitivní kandidátky
zaslané nominační komisí sborům. Volby jsou tajné.
3.6 Volební komise
Průběh voleb řídí, hlasy sčítá a výsledky voleb vyhlašuje při volebním SD tříčlenná
volební komise, zvolená nadpoloviční většinou přítomných delegátů na základě
návrhu VV BJB zaslaného sborům spolu s podklady k jednání SD. Členy volební
komise nemohou být členové nominační komise ani kandidáti voleného VV BJB .
O průběhu a výsledcích voleb sepíše volební komise podrobný zápis se všemi údaji,
který podepisují všichni členové komise. Poté je odevzdán kanceláři VV BJB
k archivaci.
3.7 Vlastní volby Výkonného výboru
3.7.1 Volitelé a jejich práva
Voliteli jsou pouze delegáti jednotlivých sborů (viz bod III/1 Volebního řádu).
Tito volitelé volí především podle pokynů svého sboru. V případech, kdy vznikají
situace, k nimž sbor předem nezaujal stanovisko, jsou oprávněni jednat podle
svého uvážení.
3.7.2 Postup voleb
Volby se konají postupně podle funkcí v pořadí: tajemník, předseda,
místopředseda, 2 členové, 2 náhradníci. Kandidát, který nebyl zvolen, se stává
dalším( třetím, případně dalším) kandidátem pro následující funkci, pokud byl
ochoten na ni kandidovat. V případě nedosažení potřebného počtu hlasů
(nadpoloviční většiny odevzdaných hlasů) se kandidátka zužuje na dva kandidáty
na funkci, kteří obdrželi nejvíce hlasů a volba se opakuje. Při rovnosti hlasů na
tutéž funkci se volba rovněž opakuje.
3.7.3 Podmínky zvolení
Při volbách VV BJB je nutná přítomnost nejméně 75% možných volitelů, kteří

v každém kole převezmou příslušné hlasovací lístky. Nesejde-li se potřebný počet
volitelů nebo hlasovací lístky nepřevezme v každém kole voleb minimálně 75 %
možných volitelů, nové volby se uskuteční v náhradním termínu nejpozději do
šesti měsíců při mimořádném Sjezdu. Kandidát je zvolen, pokud obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Pokud nebyla dosažena nadpoloviční většina
hlasů ani při opakované volbě a jedná se o funkce tajemníka nebo předsedy, je
třeba vyhlásit nové volby. Pokud nebyla dosažena nadpoloviční většina hlasů ani
při opakované volbě a jedná se o dobrovolné funkce místopředsedy, členů a
náhradníků VV BJB, není nutno vypisovat nové volby.
3.7.4 Opakované volby
Při nezvolení tajemníka a předsedy VV BJB v prvním kole voleb dle odst 3.7.3
vyhlásí volební komise opakovanou volbu po nejméně půlhodinové přestávce. Na
počátku opakované volby se vyjádří kandidáti k tomu, jestli ve své
kandidatuře pokračují nebo se jí vzdávají. Pokud ani po opakovaných volbách
nedojde ke zvolení tajemníka či předsedy VV BJB, stanoví tento volební
SD datum nových voleb dle odst 3.7.5. Při nezvolení místopředsedy, členů a
náhradníků VV BJB v prvním kole voleb dle odst. 3.7.3 vyhlásí volební komise
rovněž opakovanou volbu. Z výsledků opakované volby pak Sjezd delegátů
potvrzuje aklamací v pořadí dle nejvyššího počtu obdržených hlasů ve funkci
místopředsedu, členy a náhradníky VV BJB. Výsledky neúspěšných voleb se
anulují v plném rozsahu.
3.7.5 Nové volby
Pokud nedojde při volebním Sjezdu delegátů ke zvolení tajemníka a předsedy VV
BJB, stanoví tento SD datum nových voleb, a to v termínu ode dvou
do tří měsíců od neúspěšných voleb. Nominační komise do jednoho měsíce po
neúspěšných volbách ověří platnost kandidátky pro tyto nové volby, případně
navrhne sborům ve stejném termínu nové kandidáty. Takto upravenou kandidátku
předloží všem sborům nejpozději jeden měsíc před konáním nových voleb VV
BJB. Čtyřleté funkční období VV BJB zvoleného při nových volbách na
mimořádném sjezdu delegátů se zkracuje o období mezi konáním řádného
volebního Sjezdu delegátů a mimořádného volebního Sjezdu delegátů.
3.8

Časový průběh přípravy voleb, vlastních voleb a převzetí funkcí
-

zvolení nominační komise Sjezdem delegátů – rok před vlastními volbami
zaslání výchozí kandidátky do sborů nejméně šest měsíců před vlastními
volbami
odeslání připomínkované či doplněné kandidátky ze sborů zpět nominační
komisi nejpozději čtyři měsíce před vlastními volbami
zpracování výsledků, projednání souhlasu kandidátů s kandidaturou, sestavení
a odeslání definitivní kandidátky sborům – nejméně šest týdnů před volbami
zvolení volební komise volebním Sjezdem delegátů
vlastní volba nového VV BJB
převzetí funkce nově zvoleným Výkonným výborem včetně sepsání
předávacího zápisu a provedení revize Revizní komisí v období 60 až 90
kalendářních dnů ode dne konání voleb

-

-

4.

pracovní poměr volených funkcionářů starého VV BJB, kteří jsou k BJB
v pracovním poměru, končí k 90. dni ode dne zvolení nového VV, pokud
nebyla s nově nastupujícím VV dojednána lhůta kratší; odstupujícím
funkcionářům nenáleží odstupné
pracovní poměr zvolených funkcionářů nového VV BJB začíná nejdříve 30
kalendářních dnů před ukončením pracovního poměru jejich předchůdců

Volba revizní komise
Revizní komise je tříčlenná. Nominační komise, zvolená pro volby Výkonného
výboru, nekončí zvolením Výkonného výboru svou funkci, ale ve spolupráci se
sbory vyhledá nejméně pět vhodných kandidátů, kteří splňují jak duchovní, tak i
odborné požadavky na tuto funkci a tuto kandidaturu přijímají. Jejich jména zašle
sborům. Vlastní volby se uskuteční při Sjezdu delegátů uprostřed volebního
období Výkonného výboru.Volby jsou tajné.Volební období Revizní komise je
čtyřleté. Dosavadní členové RK nemohou kandidovat do Revizní komise pro
bezprostředně následující období.

IV. VOLBA PŘEDSEDU ODBORU A TAJEMNÍKU KOMISÍ
1.

O způsobu volby předsedy odboru rozhodují jednotlivé odbory ( např.mládeže,
sester, atd.). Výsledky voleb projednává a schvaluje nejbližší Sjezd delegátů,
případně do nejbližšího Sjezdu delegátů rada zástupců sborů. Doporučuje se, aby
byla Radě zástupců sborů, případně Sjezdu, předložena k vyjádření již kandidátka.

2.

O způsobu volby tajemníků jednotlivých komisí rozhodují tyto komise. Výsledky
voleb tajemníků nepodléhají schválení Sjezdu delegátů. Tomuto Sjezdu delegátů,
případně Radě zástupců sborů, jsou výsledky pouze oznámeny.

3.

Odvolání funkcionářů nebo orgánů odborů a komisí BJB je v pravomoci SD.

V. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jednotliví pracovníci nebo celé orgány mohou být odvolány z funkce orgánem,
který je zvolil a to rozhodnutím nadpoloviční většiny tohoto orgánu (nikoliv
nadpoloviční většiny přítomných). Tento orgán rovněž rozhoduje o tom, jakým
způsobem bude zajištěna činnost do zvolení nových funkcionářů a rozhoduje i o
termínu nových voleb. Lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny.
V případě ukončení výkonu funkce kteréhokoliv pracovníka v průběhu volebního
období ujímá se funkce náhradník, a to na část zbývajícího volebního období. Při
tom může dojít k přerozdělení funkcí uvnitř příslušného orgánu.
Tento volební řád vstupuje v platnost dnem schválení Sjezdem delegátů sborů
konaným dne 4. března 2006 v Ostravě s účinností od l. května 2006.
Nahrazuje plně volební řád, schválený Sjezdem delegátů sborů BJB v Jablonci nad
Nisou dne 3.6.1994, který je přílohou č. 2 Ústavy BJB schválené Sjezdem delegátů
v Chebu dne 17.2.1995 a registrované MK ČR dne 15.5.1995 pod č.j. 5894/95.
Tento volební řád je přílohou č. 3 Základního dokumentu, registrovaného MK ČR
podle zákona č. 3/2002 Sb. ve znění jeho změn a doplňků.
Za správnost: Bc. Jan Titěra, tajemník Výkonného výboru BJB v.r.

