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Interní předpis 1/2014 klubu Galibi 
 

Volební řád  
 

§ 1  
Obecná ustanovení  

 

1. Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva, vyhlašování, průběhu a          
zpracování výsledků voleb do představenstva klubu Galibi (dále jen „představenstvo“).  

2. Oprávněným voličem je každý člen klubu Galibi.  
3. Doba voleb je od počátku doby přihlašování kandidátů do vyhlášení konečných výsledků.  
4. Elektronickým hlasováním se rozumí hlasování pomocí prostředků elektronické        

komunikace. 5. Urnovým hlasováním se rozumí hlasování pomocí volebních lístků do           
volebních uren. 

 
§ 2 

Volební období 

 
1. Řádné volby jsou vyhlašovány vždy na následující volební období, které je vždy            

definováno delkou mandátu člena představenstva, dle platných stanov.  
2. Volební období vzniká vždy k 1. 1. následujícího roku, vždy po skončení minulého             

volebního období.  
3. Volební období trvá počet let, která odpovídá délce mandátu člena představenstva.  
4. Volební období končí k 31.12. posledního roku mandátu člena představenstva. 
5. V případě doplňovacích voleb je mandát zvoleného kandidáta omezen do konce           

probíhajícího volebního období. 
 

§ 3  
Vyhlášení voleb 

 
1. Volby vyhlašuje předseda klubu Galibi (dále jen „předseda“) dle stanov klubu Galibi, na             

násedující volební období. Vyhlášení je zveřejněno před začátkem voleb.  
2. Vyhlášením voleb se rozumí zveřejnění přesného harmonogramu voleb a počtu          

obsazovaných mandátů představenstva. Dále musí být uvedeno, jedná-li se o volby řádné            
či doplňovací a způsob hlasování.  

3. Řádné volby se vyhlašují tak, aby začaly nejdříve 45 dnů před koncem dosavadního             
volebního období představenstva.  
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4. Doplňovací volby se vyhlašují do 30 dnů po uvolnění mandátu člena představenstva.            
Doplňovací volby se nevyhlašují v posledních 30 dnech funkčního období          
představenstva.  

5. Před vyhlášením voleb rozhodne dosavadní představenstvo o způsobu hlasování a počtu           
mandátů v novém představenstvu. 

 
§ 4  

Přihlašování kandidátů 

 
1. Kandidovat do představenstva může pouze člen klubu.  
2. Kandidá� se přihlašují písemně předsedovi. Platná přihláška kandidáta musí obsahovat          

číslo člena klubu (ID), jméno, příjmení a souhlas kandidáta s kandidaturou.  
3. Kandidát může kdykoli odstoupit doručením písemného rozhodnu� vyhlašovateli.  

 
 
 

§ 5  
Příprava voleb 

 
1. Představenstvo pověří zajištěním průběhu voleb osobu, která nekandiduje v daných          

volbách.  
2. Osoba zajišťující průběh voleb seznámí voliče se jmény kandidátů minimálně 7 dní před             

začátkem hlasování.  
3. V případě urnového hlasování připraví osoba zajištující průběh voleb dostatečný počet           

hlasovacích lístků se jmény všech kandidátů.  
4. V případě elektronického hlasování uloží osoba zajišťující průběh voleb do          

elektronického volebního systému seznam voličů a kandidátů. Volební systém přidělí a           
rozešle všem voličům hlasovací kódy.  

 
§ 6  

Průběh voleb 

 
1. Každý oprávněný volič může každému z kandidátů dát hlas „pro“ nebo se ke kandidátovi              

nevyjádřit. Jakékoliv jiné označení bude považováno za neplatné. 
2. Urnové hlasování probíhá na shromáždění členů klubu. Na toto shromáždění musí být            

každý člen klubu pozván alespoň 14 dnů před termínem hlasování (za dostatečné se             
považuje pozvání e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů klubu).           
Předchozí věta nepla� pro člena, který se členem klubu stal po vyhlášení voleb. Po              
skončení hlasování jsou hlasy sečteny za dohledu přítomných členů klubu.  
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3. Elektronické hlasování musí trvat alespoň 7 dní. Voliči musí mít možnost hlasovat            
běžnými prostředky elektronické komunikace.  

4. Hlasování probíhá tajnou volbou. 
5. Počet hlasů získaných kandidátem je určen počtem hlasů „pro“.  
6. Zvoleni jsou � kandidá� kteří: 

a. získají nejvyšší počet hlasů, 
b. a zároveň získají alespoň 15 % hlasů z platných volebních lístků, splněním této             

hranice se rozumí součet celých hlasů, kdy kandidát dosáhne/překročí tuto          
hranici, 

c. v případě stejného počtu hlasů více kandidátů, rozhodne o vítězném kandidátovi           
los.  

7. Do 3 dnů po skončení hlasování zveřejní osoba, která zajišťuje průběh voleb, konečné             
výsledky stejným způsobem, jakým byly volby vyhlášeny.  

8. Kandidá� zvoleni v řádných volbách, se stávají členy představenstva prvním dnem           
volebního období, do kterého kandidovali. Kandidá� zvoleni v doplňovacích volbách, se           
stávají členy představenstva ihned po vyhlášení výsledků. 

9. Ustanovující schůze nového představenstva se musí uskutečnit nejpozději 14 dní po           
začátku volebního období, do kterého kandidovali. 

 
  § 7  

Závěrečná a společná ustanovení  

 
1. Pokud nejsou ani po ukončení voleb obsazeny všechny mandáty, je předseda povinen do             

30 dnů vyhlásit doplňovací volby na všechny neobsazené mandáty tak, aby začaly            
nejpozději do 30 dnů od vyhlášení. 

2. V případě, že během řádných voleb není obsazen zákonný minimální počet členů            
představenstva, zvolení kandidá� se ujmou svých funkcí k 1. 1. daného volebního            
období. Volná místa v daném volebním obdodí, budou do vyhlášení výsledků           
doplňovacích voleb zastupovat � členové končícího představenstva, kteří byli zvoleni do           
představenstva v končícím volebním období, dle pořadí z voleb jenž obsadili. Počet členů             
představenstva nesmí nikdy převýšit počet míst v představenstvu v daném volebním           
období. 

3. V případě, že člen představenstva ztra�/vzdá se mandátu, představenstvo může všemi           
hlasy schválit zánik místa v představenstvu do 14 dnů, za podmínky, že počet míst v               
představenstvu neklesne po zákonné minimum. V případě, že tak představenstvo          
neučiní, vyhlašují se volby doplňovací. 

4. Tento předpis nabývá účinnos� dnem schválení představenstvem klubu Galibi. 
5. Tímto předpisem se ruší Interní předpis 1/2013 klubu Galibi.  

 


