
Návrh 
 

Volební řád 

Konference JmSST  10.2.2013 

 
1. Na konferenci občanského sdružení  JmSST budou voleni:  

a) předseda a místopředseda  

b) další členové VV JmSST do maximálního počtu 7  

c) členové revizní komise v počtu 3 

2. Funkcionáře uvedené v článku 1 tohoto řádu volí všichni delegáti konference s hlasem rozhodujícím. 

3. Návrhy na zařazení do kandidátních listin může podat na konferenci každý delegát. Navrhováni mohou 

být jen kandidáti, kteří v den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let. 

4. Volební komise připraví z došlých návrhů volební listiny a seznámí delegáty s navrhovanými 

kandidáty pro volby podle čl. 1. tohoto volebního řádu. 

5. Konference zvolí systém hlasování – buď tajnou volbou anebo aklamací. 

6. Předseda volební komise předloží kandidátní listiny konferenci k případným připomínkám a ke 

schválení. 

7. Při volbě aklamací se hlasuje zvlášť o každém navrženém kandidátovi, kandidáti jsou zvoleni v pořadí 

podle pořadí platných hlasů pro něho odevzdaných, pokud obdrželi nadpoloviční většinu platných 

hlasů prezentovaných delegátů.  

8. Pokud dojde k rovnosti hlasů znemožňující určit zvolené, koná se druhé kolo voleb mezi dotyčnými 

kandidáty. 

9. V případě volby tajným hlasováním se volí vložením kandidátní listiny (hlasovacího lístku) do volební 

schránky. Každý volič je povinen volit osobně, zastupování není přípustné. 

10. Po otevření schránek volební komise odevzdané hlasovací lístky sečte a porovná počet vydaných a 

odevzdaných lístků, údaje rovněž uvede v zápise. 

11. Platné jsou jen hlasovací lístky na předepsaných tiskopisech a to jen tehdy jestliže: 

při volbách podle čl.1, odst. a)  podle bodu čl.1,odst..a)  zůstalo neškrtnuto  jméno jednoho kandidáta, 

podle bodu 1,odst. b) zůstala neškrtnuto 7 nebo méně jmen kandidátů a podle bodu 1,odst. c) zůstala 

neškrtnuta 3 nebo menší počet jmen kandidátů 

14. Zvoleni jsou kandidáti podle pořadí platných hlasů pro něho odevzdaných, pokud obdrželi 

nadpoloviční většinu platných hlasů prezentovaných delegátů. 

15. Nejsou-li způsobem uvedeným v čl. 14 funkcionáři zvoleni, koná se druhé kolo voleb. 

16. Pro druhé kolo voleb připraví volební komise volební listiny z nezvolených kandidátů podle jejich 

pořadí a to (mimo případ rovnosti hlasů), vždy s dvojnásobným počtem kandidátů oproti počtu, který 

má být zvolen, pokud počet dosud nezvolených kandidátů není nižší. Znamená to, že při volbách podle 

čl. 1,odst.a) se volí 1  kandidát  ze 2 kandidátů, podle čl.1,odst. b)  se volí  ze  2  až 8  kandidátů, podle 

čl.1,odst. c)  se volí  ze  2  až 4  kandidátů  

17. Ve druhém kole budou zvoleni kandidáti podle pořadí platných hlasů pro ně odevzdaných z 

 přítomných delegátů. 

18. Dojde-li k rovnosti hlasů znemožňující určit zvoleného, koná se třetí kolo. 

19. Pro třetí kolo voleb a případná další kola platí obdobný postup jako ve druhém kole. 

 


