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1. Tajná hlasování  
1.1. Tajné  

Hlasování je tajné, pokud nelze identifikovat který hlasující odevzdal který hlas. 

1.2. Provedení 

Hlasuje se písemně pomocí hlasovacích lístků. Každý hlasující odevzdá právě jeden hlasovací 
lístek. Volební komise eviduje, kdo hlasoval a zamezí odevzdání více hlasů. Hlasování v 
zastoupení není možné. Každý hlasující odevzdá jeden hlasovací lístek do urny tak, aby nebyla 
identifikovatelná jeho volba. Po sečtení hlasů a případném potvrzení revizorem volební komise 
zničí hlasovací lístky. 

1.3. Hlasovací lístek 

Hlasovací lístek jednoznačně popisuje jednu volbu hlasujícího. Z hlasovacího lísku nelze 
identifikovat hlasujícího. Nikdo vyjma volební komise a volebního revizora nepoužije hlasovací 
lístek vytvořený volební komisí nebo volebním revizorem. Volební komise vyřadí hlasovací lístky 
nesplňující kritéria. 

2. Veřejná hlasování 
2.1. Veřejné hlasování 

Hlasování je veřejné, pokud lze určit, jak jednotliví hlasující hlasovali 

2.2. Provedení 

Hlasuje se písemně pomocí hlasovacích lístků. Každý hlasující odevzdá právě jeden hlasovací 
lístek volební komisi. Volební komise eviduje, kdo hlasoval, že je na lístku uvedeno jeho jméno 
a zamezí odevzdání více hlasů. Hlasování v zastoupení je možné. 



2.3. Hlasovací lístek  

Hlasovací lístek jednoznačně popisuje jednu volbu hlasujícího a identifikuje hlasujícího. Volební 
komise vyřadí hlasovací lístky nesplňující kritéria. 

2.4. Hlasování v zastoupení 

Zastupující volební komisi dostatečně prokáže, že je zastupovaným oprávněn jej zastupovat. 

3.  Volební komise 
Pro každé hlasování je vytvořena volební komise. Kandidát na volebního komisaře se přihlásí 
musí být schválen nadpoloviční většinou přímých hlasujících. Schválení volební komisaři si 
mohou zvolit předsedu. Pokud není schválen žádný volební komisař, hlasování nelze uskutečnit 

Pro hlasování se může přihlásit volební revizor. Musí být schválen nadpoloviční většinou 
přímých hlasujících. 

Volební komise řídí hlasování, sčítá hlasy a oznamuje výsledky. 

4.  Potvrzovací hlasování 
4.1. Určení 

Provádí se v případě, že maximální možný počet zvolených je stejný nebo vyšší, než počet 
kandidátů. Příkladem budiž hlasování o novém volebním řádu (je jeden, je schválen, nebo není) 
nebo volba jednatelů v případě, že se nepřihlásilo více kandidátů, než je jednatelských míst. 

4.2. Označení lístku 

Hlasující na lístku uvede jednoznačná označení kandidátů, u kterých je pro. Kandidáty, u 
kterých je proti neuvádí. 

4.3. Mechanismus volby 

Kandidát je zvolen (potvrzen), pokud je uveden na nadpoloviční většině odevzdaných 
hlasovacích lístků. 



5.  Výběrové hlasování 
5.1. Určení 

Provádí se pro výběr jednoho nebo několika z více kandidátů. Příkladem budiž výběr jednatelů, 
pokud je kandidátů více, než míst. 

5.2. Popis 

Hlasování probíhá metodou single transferable vote, přenosem zbylých hlasů irskou senátní 
metodou a přeskočením již zvolených kandidátů při přesunech hlasů, kvóta je vypočtena 
postupem H. R. Droopa bez zaokrouhlování 

5.3. Označení lístku 

Hlasující uvede jednoznačné uspořádání možností dle své preference. Neuvedené možnosti 
jsou chápány jako shodně nepreferované. 

5.4. Mechanismus volby 
5.4.1. Kvóta ke zvolení je vypočtena jako (počet platných lístků +1 / počet míst 

+1 ) + 1 
5.4.2. Kandidát je zvolen, pokud má více hlasů, než je jeho kvóta 
5.4.3. Hlasy zvoleného kandidáta jsou připočteny následujícím kandidátům s 

váhou sníženou koeficientem zbylých hlasů, tj (počet hlasů pro kandidáta 
– kvóta) / počet hlasů pro kandidáta 

5.4.4. Pokud žádný z kandidátů nemá dostatek hlasů, je kandidát s nejméně 
hlasy vyřazen a hlasy pro něj přepočteny následujícím kandidátům. V 
případě rovnosti hlasů se rozhoduje náhodně 

5.4.5. Pokud je počet kandidátů menší nebo stejný jako počet míst, jsou zvoleni. 

 

6. Volby jednatelů 
6.1. Volba jednatelů je tajná, probíhá na valné hromadě. 
6.2. Každý člen přítomný na valné hromadě je voličem. Nelze se zdržet hlasování. 

Lze odevzdat prázdný hlasovací lístek. Hlasování je kontrolováno proti seznamu 
přítomných. Za nehlasující voliče volební komise odevzdá prázdné hlasovací 
lístky 

6.3. Pokud je kandidátů více, než maximální počet jednatelů, volí se výběrovým 
hlasováním 

6.4. Pokud je kandidátů méně nebo stejně, než je maximální počet jednatelů, volí se 
potvrzovacím hlasováním 



6.4.1. Pokud není potvrzen ani minimální počet jednatelů, doplní se do tohoto 
počtu ti nezvolení, kteří dostali nejvíce hlasů. V případě rovnosti rozhodne 
los 

 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Zápis o volbách předává volební komise jednatelům spolku. 
7.2. Volební řád byl schválen valnou hromadou konanou dne 23. 10 .2019 a nabývá 

účinnosti dnem jeho schválení. 


