
V O L E B N Í  Ř Á D 
 
 

Valné hromady SK Slavia Praha – pozemní hokej - konané dne 23.11.2015 
 
 

1. Volby řídí volební komise zvolená Valnou hromadou. 

2. Právo volit mají delegáti s hlasem rozhodujícím. 

3. Valná hromada zvolí nové členy Výboru na základě voleb. 

4. Za členy Výboru mohou být zvoleni pouze členové oddílu 

5. Volba Výboru je prováděna tajným hlasováním, vhozením upraveného hlasovacího lístku do 

volební urny. 

6. Jestli-že bude zvoleno více kandidátů s nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů, 

než je počet míst ve Výboru /9/ rozhoduje o zvolení daného kandidáta za členy Výboru větší 

počet získaných hlasů. 

7. Pokud nebude zvolen takový počet kandidátů s nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

delegátů, který je vyšší nebo odpovídá počtu míst ve Výboru postupují do 2. kola vždy 2 

kandidáti na každé prázdné místo ve Výboru, kteří získali největší počet hlasů. 

8. Pro zvolení v 2. kole je postačující prostá většina hlasů přítomných delegátů, přičemž členy 

výboru se stávají ti zvolení kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Volba v 2. kole se 

provádí veřejným hlasováním. 

9. Volební lístky budou předány delegátům při prezentaci. 

10. Volební lístek musí být upraven tak, aby celkový počet zakroužkovaných kandidátů 

odpovídal nebo byl nižší než počet míst ve Výboru. Delegáti s hlasem rozhodujícím 

zakroužkují pořadová čísla kandidátů, které volí. Maximální počet takto označených 

kandidátů je 9. Při zakroužkování vyššího počtu než 9 je volební lístek neplatný. Při 

zakroužkování menšího počtu kandidátů než 9 je volební lístek platný. 

11. Kandidáti do Výboru se přihlásili písemně před začátkem Valné hromady v sekretariátu 

klubu. V době konání Valné hromady může písemnou přihlášku podat jen přítomný řádný 

člen oddílu. 

12. Výsledky voleb oznámí Valné hromadě mluvčí volební komise. 

13. O výsledcích voleb sestaví volební komise protokol, který spolu s volebními lístky a podpisy 

členů komise předá pracovnímu představenstvu. 

14. Právo výkladu volebního řádu náleží Valnou hromadou zvolené volební komise. 

15. V případě sporu mezi volební komisí a delegáty Valné hromady náleží řešení sporu 
s konečnou platností pracovnímu předsednictvu.  

 
 
Ing. Jiří Huptych v.r. 
předseda oddílu 


