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Volební řád valné hromady občanského sdruţení 
„Ţivé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko“ 

 
1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Právo navrhovat kandidáty do orgánů občanského sdruţení „Ţivé pomezí Krumlovsko–
Jevišovicko“ a být volen mají všichni jeho členové. 

1.2. Návrhy na kandidáty se dávají volební komisi nejpozději do doby, kterou určí předseda 
volební komise. V případě hlasování aklamací se návrhy předkládají předsedovi sdruţení 

do doby, kterou určí. 

1.3. Navrţený kandidát musí s volbou souhlasit. 
1.4. Kaţdý kandidát má právo se představit. Čas určený pro představení kaţdého kandidáta je 

omezen na dobu 3 minut. 
1.5. Počet členů zvolených za veřejný sektor nesmí přesáhnout 50 % všech členů ve voleném 

orgánu 

 
2. Volební komise 

2.1. Volební komisi volí valná hromada. Komise má 3 členy. 
2.2. Volební komise zvolí ze svého středu předsedu, který dále řídí volby. 

2.3. K platnosti usnesení volební komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

členů. 
 

3. Volba předsednictva a komisí 

3.1. Volba předsednictva a komisí je tajná nebo aklamací. Způsob volby schválí valná 

hromada. Pokud je schválené hlasování aklamací, neplatí body 3.5., 3.6., 3.8. aţ 3.10. a 
část 2. a 4..  

3.2. Volí se 7 členů předsednictva, přičemţ za veřejný sektor mohou být zvoleni maximálně 3. 

3.3. Volí se 3 členové revizní komise, přičemţ za veřejný sektor můţe být zvolen maximálně 1. 
3.4. V případě hlasování aklamací se o kandidátech hlasuje v pořadí, jak byli navrţeni. 

3.5. Hlasovací lístek obsahuje dva sloupce. V prvním sloupci jsou uvedeni kandidáti za veřejný 
sektor, ve druhém sloupci kandidáti za soukromý sektor. Kaţdý kandidát má před 

jménem arabskou číslici, určující jeho pořadí na kandidátní listině. 

3.6. Hlas kandidátovi se dá zakrouţkováním pořadového čísla u jeho jména. 
3.7. Ke zvolení kandidáta je třeba nadpolovičního počtu hlasů přítomných členů. 

3.8. Pokud obdrţí nadpoloviční většinu více kandidátů neţ je stanovený počet obsazovaných 
míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrţeli nejvyšší počet hlasů. 

3.9. V případě rovnosti hlasů na posledních postupových místech, rozhodne o postupujícím 
valná hromada aklamací. 

3.10. Pokud nebude zvolen dostatečný počet členů v prvním kole, volí se další členové aklamací 

dle pořadí, kolik dostali hlasů v tajné volbě. Nebude-li ani tak zvolen dostatečný počet 
členů, navrhnou se další kandidáti. Valná hromada rozhodne, budou-li tito členové voleni 

aklamací nebo tajnou volbou. 
 

4. Neplatnost hlasovacího lístku 

4.1. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném neţ vydaném tiskopise. 
4.2. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém je zakrouţkován větší počet jmen kandidátů neţ 3 

za veřejný sektor nebo více neţ 7 celkem v případě volby předsednictva. 
4.3. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém je zakrouţkován větší počet jmen kandidátů neţ 1 

za veřejný sektor nebo více neţ 3 celkem v případě volby revizní komise. 

4.4. V případě pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o jeho platnosti volební 
komise hlasováním. 

 
Aktualizace č.1 schválena valnou hromadou dne: 13. 12. 2012 

 

Podpis statutárního orgánu:       ................................................................... 

    Bc. Šárka Jeţková, předsedkyně sdruţení 


