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Návrh pro jednání VH AC MS Brno dne x.xx.2014 

Volební řád Valné hromady AC Moravská Slavia Brno 

článek I. 

1. Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů do orgánů AC Moravská Slavia 

Brno ve smyslu Stanov AC Moravská Slavia Brno.  

2. Volební právo mají delegáti Valné hromady AC Moravská Slavia Brno, jejichž mandát byl při 

zahájení jednání ověřen mandátovou komisí. 

3. Volby připravuje a zabezpečuje tříčlenná volební komise, zvolená valnou hromadou. Členové 

volební komise jsou voleni z řad delegátů valné hromady, kteří nekandidují do žádného 

z volených orgánů. 

4. Otázky týkající se voleb, které tento volební řád neupravuje, řeší volební komise valné 

hromady. 

článek II. 

1. Zásady volby 

Volba předsedy klubu, hospodáře klubu, členů výboru klubu, předsedy dozorčí rady a členů 

dozorčí rady se provádí tajným hlasováním, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Pokud je 

navrženo více kandidátů, než je počet členů voleného orgánu, volí se vždy tajným způsobem. 

2. Návrh kandidátů 

Valná hromada v úvodu jednání stanoví počet volených členů jednotlivých orgánů AC MS 

Brno a rozhodne o lhůtě, do kdy je možné předkládat návrhy kandidátů do jednotlivých 

orgánů, doložené jejich souhlasem. 

Kandidát může být navržen současně do více orgánů. Pokud je kandidát do orgánu zvolen a 

toto zvolení přijme, pozbývá kandidatury pro volbu do dalších orgánů. 

3. Volební lístky pro tajné hlasování 

a) Při tajném hlasování obdrží delegáti valné hromady před zahájením voleb volební lístky. 

b) Volební lístky jsou samostatné pro volbu: 

    - předsedy AC Moravská Slavia Brno 

    - hospodáře AC Moravská Slavia Brno 

    - členů výkonného výboru AC Moravská Slavia Brno 

    - předsedy dozorčí rady AC Moravská Slavia Brno 

    - členů dozorčí rady AC Moravská Slavia Brno 

4. Způsob volby 

a) Při tajném hlasování se volební lístek upravuje tak, že se napíše čitelně jméno (-a)  

    kandidáta (-ů), které (-ho) chce delegát zvolit do příslušného orgánu, a to vždy  nejvýše 

    v počtu volených členů orgánu. Neplatný je takový volební lístek, na kterém je napsáno více  

    kandidátů, než je stanovený počet, nebo je prázdný. 

b) Při tajném hlasování se volba provádí vhozením upraveného volebního lístku do  

    připravených uren. Bližší upřesnění provádí výklad volební komisí. 

c) V 1. kole volby jsou do voleného orgánu zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční 

     většinu hlasů přítomných delegátů. Pokud není v 1. kole  zvolen daný počet členů voleného  

     orgánu, uskuteční se 2. kolo volby, do kterého postoupí nezvolení kandidáti z 1. kola, a to 

     v počtu o 1 vyšším, než je počet zbylých míst k volbě do voleného orgánu, v pořadí podle  

     počtu získaných hlasů v 1. kole. V případě rovnosti počtu hlasů na rozhodujících  

     postupových místech do 2. kola postupují všichni kandidáti, kteří se umístili na tomto  

     postupovém místě. 

d)  Ve 2. kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

     delegátů.  

e)   V případě, že ani ve 2. kole voleb není zvolen daný počet členů voleného orgánu, uskuteční  

      se 3. kolo voleb, do kterého postupují všichni nezvolení kandidáti z 2. kola. Ve třetím kole  
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      jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů, a to i v případě, že nezískají  

      nadpoloviční většinu hlasů. V případě rovnosti hlasů na posledním voleném místě se  

 postupuje stejně jako v 1. kole. 

f)   V případě, že v některé volbě nebudou obsazena všechna volená místa, nebo v případě  

 nedostatku kandidátů, rozhodne valná hromada po ukončení všech voleb o dalším postupu. 

g)   Volby do orgánů probíhají postupně v pořadí: 

       - předseda AC Moravská Slavia Brno  

       - hospodář AC Moravská Slavia Brno 

       - členové výkonného výboru AC Moravská Slavia Brno 

       - předseda dozorčí rady AC Moravská Slavia Brno 

       - členové dozorčí rady AC Moravská Slavia Brno 


