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S m ě r n i c e 

Volební řád pro volbu předsedy a členů Výkonného 

výboru v Horolezeckém klubu Ostaš 

--------------------------------------------------------- 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato směrnice upravuje podmínky pro volbu předsedy Horolezeckého klubu Ostaš 

(dále jen Předsedy) a volbu členů Výkonného výboru Horolezeckého klubu Ostaš 

(dále jen Výboru). 

2. Podle směrnice se provádějí volby na Členské konferenci HKO. Na řádné i na 

mimořádné. 

3. Směrnice je vypracována v souladu se Stanovami HKO. 

 

 

Čl. 2   

Volební řád pro volbu předsedy HKO 

       

 

1. Volbu provádějí oprávnění voliči Členské konference. 

2. Způsob hlasování je tajný. 

3. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí volitelní kandidáti. 

4. Volba se provede zakřížkováním čísla u jména kandidáta. 

5. Upravené hlasovací lístky se vloží do volební schránky. 

6. Hlasovací lístek je neplatný v případě zakřížkování více jak jednoho kandidáta. 

K dalším úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží. 

7. Sčítání hlasů provede volební komise a výsledky vyhlásí její předseda. 

8. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů. 

9. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí Členská konference. 

10. Pokud nebude předseda zvolen v prvním kole, proběhne druhé kolo veřejným 

hlasováním mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. 

11. Výsledky hlasování jsou platné po ukončení voleb. 

 

 

Čl. 3 

Volební řád pro volbu členů Výkonného výboru HKO 

 

1. Volbu provádějí oprávnění voliči Členské konference.  

2. Způsob hlasování je tajný. 

3. Voleno bude 7 členů výboru a 5 náhradníků.  

4. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí volitelní kandidáti. 

5. Volba se provede zakroužkováním čísla u jména kandidáta. 

6. Volič může označit maximálně 7 kandidátů. 

7. Upravené hlasovací lístky se vloží do volební schránky. 
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8. Hlasovací lístek je neplatný v případě zakroužkování více jak 7 kandidátů. K dalším 

úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží. 

9. Sčítání hlasů provede volební komise a výsledky vyhlásí její předseda. 

10. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů. 

11. Počet obdržených hlasů stanoví 7 členů výboru a pořadí náhradníků. 

12. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí Členská konference. 

13. Pokud nebude zvolen příslušný počet členů výboru a náhradníků, proběhne další volba 

veřejným hlasováním postupně z nezvolených kandidátů podle počtu obdržených 

hlasů z tajné volby.  

14. Výsledky hlasování jsou platné po ukončení voleb 

 

 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změna těchto volebních řádů může být provedena pouze schválením Členskou 

konferencí, a to nadpoloviční většinou přítomných voličů.  

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 11. 2. 2017. 

 

 

 

 

V Polici nad Metují 11. 2. 2017     Tomáš Hornych, předseda 


