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Volební řád 

pro volby členů výkonného výboru a revizora 

spolku Sportovní klub policie UNITOP Louny, z.s. 
 

I. 

 

1. Výkonný výbor spolku Sportovní klub policie UNITOP Louny, z.s. (dále jen „spolek“) 

předloží členské schůzi spolku v souladu s článkem XIV. odstavec 9 písmeno c) stanov spolku 

seznam navržených kandidátů na členy výkonného výboru a revizora pro následující volební 

období. 

  

2. Členská schůze doplní seznam navržených kandidátů na členy výkonného výboru a revizora 

na základě článku IX. odstavec 3 písmeno c) stanov spolku.  

 

II. 

 

1. Volby jsou prováděny písemně tajným hlasováním.  

 

2. Platným hlasovacím lístkem je takový: 

a) který byl odevzdán do stanovené hlasovací schránky do doby, než bude hlasování 

prohlášeno za ukončené,  

b) na kterém byl označen alespoň jeden kandidát a ne více než 7 kandidátů na člena 

výkonného výboru, v případě, že probíhají volby členů výkonného výboru spolku, 

c) na kterém byl označen jeden kandidát na revizora v případě, že probíhají volby revizora, a 

d) který nebyl pozměněn nedovoleným způsobem. 

 

III. 

První kolo voleb 

 

1. Ke zvolení každého z navržených kandidátů je zapotřebí nadpoloviční většiny platných hlasů 

přítomných členů spolku oprávněných hlasovat na členské schůzi. 

 

2. Každý přítomný člen spolku oprávněný hlasovat na členské schůzi obdrží jeden hlasovací 

lístek se seznamem kandidátů na členy výkonného výboru a revizora. Na hlasovacím lístku 

označí křížkem v místě k tomu určeném toho kandidáta, kterému dává svůj hlas. Každý 

přítomný člen spolku oprávněný hlasovat na členské schůzi může označit na hlasovacím lístku 

u volby od výkonného výboru 1 - 7 kandidátů, u volby revizora jednoho kandidáta. V případě, 

že hlasující člen spolku chybně označil kandidáta, může zakroužkovat křížek, kterým 

kandidáta označil, a hlas tomuto kandidátovi nebude přičten. Dopisování kandidátů na 

obdrženém hlasovacím lístku je nepřípustné.  

 

IV. 

Druhé kolo voleb 

 

1. V případě, že po prvním kole voleb nebude zvoleno všech 7 členů výkonného výboru nebo 

revizor, koná se druhé kolo voleb.  

 

2. Doplňování kandidátů o jiné členy, než kteří se účastnili prvního kola voleb, není možné. 

 

3. Do druhého kola voleb postoupí ti z nezvolených kandidátů na členy výkonného výboru, kteří 

nezískali nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných členů spolku oprávněných hlasovat 

na členské schůzi. Do druhého kola voleb postoupí dva z nezvolených kandidátů na revizora, 

kteří získali nejvyšší počet platných hlasů v prvním kole voleb. 
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4. Každý přítomný člen spolku oprávněný hlasovat na členské schůzi obdrží jeden hlasovací 

lístek se seznamem nezvolených kandidátů v prvním kole voleb. Na hlasovacím lístku označí 

křížkem v místě k tomu určeném toho kandidáta, kterému dává svůj hlas. Každý přítomný 

člen spolku oprávněný hlasovat na členské schůzi může označit na hlasovacím lístku u volby 

od výkonného výboru alespoň 1 kandidáta, nejvýše však tolik kandidátů, kolik, kolik zbylo 

volených míst do výkonného výboru po prvním kole voleb. Každý přítomný člen spolku 

oprávněný hlasovat na členské schůzi může označit na hlasovacím lístku 1 kandidáta na 

revizora v případě, že revizor nebyl v prvním kole voleb zvolen. V případě chybného označení 

kandidáta se křížek zakroužkuje a hlas takovému kandidátovi nebude přičten.  

 

V. 

Třetí kolo voleb 

 

1. V případě, že po druhém kole voleb nebude zvoleno všech 7 členů výkonného výboru nebo 

revizor, koná se třetí kolo voleb.  

 

2. Na třetí kolo voleb se použijí přiměřeně ustanovení o druhém kole voleb. 

 

VI. 

 

1. V případě, že po třetím kole voleb nebude zvoleno všech 7 členů výkonného výboru nebo 

revizor, bude výkonný výbor doplněn o příslušný počet kandidátů, kteří získali ve třetím kole 

nejvyšší počet hlasů. 

 

2. V případě, že po třetím kole voleb nebude zvolen revizor, bude revizorem ten kandidát na 

revizora, který získal ve třetím kole nejvyšší počet hlasů. 

 

3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

 

4. V případě nedostatku kandidátů na členy výkonného výboru, může být výkonný výbor tvořen i 

méně než 7 členy. V takovém případě může dojít k doplnění členů výkonného výboru na 

základě článku XII. odstavec 2 stanov spolku, a to až do doby do nejbližšího zasedání členské 

schůze, která provede doplňující volbu. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Znění tohoto volebního řádu bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 17.10.2014. 

 

2. Znění tohoto volebního řádu je účinné okamžikem jeho přijetí. 


