
Volební řád 
Hráčské asociace logických her a sudoku, z.s. 

Úvod 

1. Smyslem tohoto řádu je popsat způsob volby volených funkcí spolku. Stanovy praví, že 

členská schůze volí pětičlenný výbor spolku a revizora na funkční období 2 let. 

2. Volbu řídí a sčítání hlasů zajišťuje tříčlenná volební komise. 

3. Volba je platná, pokud počet odevzdaných hlasovacích lístků přesáhne polovinu počtu 

členů spolku. 

Kandidáti 

4. Kandidátem na funkci ve výboru se stane plnoletý člen spolku, který o tuto funkci 

projeví zájem; nebo plnoletý člen spolku, který projeví souhlas s návrhem jeho osoby 

jiným členem spolku. 

Kandidátem na revizora se stane plnoletý člen spolku, který o tuto funkci projeví zájem; 

nebo plnoletý člen spolku, který projeví souhlas s návrhem jeho osoby jiným členem 

spolku. 

5. Jména všech kandidátů do výboru spolku jsou uvedena v číslovaném seznamu na 

hlasovací lístek pro volbu výboru. 

Jména všech kandidátů na revizora jsou uvedena v číslovaném seznamu na hlasovací 

lístek pro volbu revizora.  

Průběh volby 

6. Volební komise vydá volební lístky osobám řádně zapsaným v prezenční listině schůze 

a zaznamená počet vydaných hlasovacích lístků. 

7. Hlasovací lístky se upravují kroužkováním pořadového čísla vybraných kandidátů. Při 

volbě do výboru je možné označit nejvýše 5 kandidátů. Při volbě revizora je možné 

označit nejvýše 1 kandidáta. 

8. Upravené hlasovací lístky se odevzdávají do volební urny. Volební komise po ukončení 

hlasování zaznamená počet odevzdaných lístků a rozhodne o platnosti volby podle 

odstavce 3. 

9. Volební komise vyřadí neplatné hlasovací lístky, na nichž je označen vyšší než 

povolený počet kandidátů nebo které jsou poškozeny způsobem znemožňujícím 

pochopit záměr hlasujícího. Následně jsou sečteny hlasy pro jednotlivé kandidáty. 

10. Za členy výboru je zvoleno 5 kandidátů, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů, minimálně 

však 10 hlasů. Revizorem je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů, minimálně však 

10 hlasy. 

11. V případě shody nebo nedostatečnosti v počtu hlasů, která by znemožňovala určení 5 

členů výboru a 1 revizora následuje doplňující volba. 

Při doplňující volbě jsou obsazovány funkce neobsazené ve volbě předchozí. Do 

doplňující volby je možné přihlásit nové kandidáty. O dalším postupu v případě 

neúspěšnosti doplňující volby rozhodne členská schůze. 

Závěr 

12. Tento volební řád schválila členská schůze dne 9. 12. 2017. Může být modifikován 

dalšími rozhodnutími členské schůze. 


