
 

         

V O L E B N Í   Ř Á D 

Valné hromady IBK HK 

======================================
=== 

článek 1 

Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů do orgánů IBK Hradec Králové  ve smyslu čl. 7-

9 stanov IBK Hradec Králové.  

článek 2 
• Volební komise 

/1/ Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená valnou hromadou.  

/2/ Volební komise má minimálně 3 členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů 
přítomných delegátů. Volba členů volební komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů. 

/3/ Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční 
většinou hlasů. 

/4/ Volební komise volí ze svého středu předsedu. Předseda přednáší valné hromadě návrhy a zprávy 
volební komise. 

článek 3 
• Zásady volby 

/1/ Volba prezidenta IBK HK, viceprezidenta IBK HK, hospodáře IBK HK, členů výkonného výboru IBK HK, 

Kontrolní komise a zmocněnců klubu probíhá odděleně, hlasováním delegátů valné hromady. V případě 
tajné volby se volby provádí hlasovacím lístkem do hlasovacího zařízení. 

/2/ Volba je prováděna tajným hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navrženo více kandidátů než 

míst, na které je voleno.  

/3/ Kandidát může být navržen současně na funkci prezidenta, viceprezidenta nebo hospodáře klubu i na 

funkci člena výkonného výboru IBK HK. Pokud je kandidát do výše uvedených funkcí zvolen a tuto 
přijme, pozbývá kandidatury pro volbu na funkci člena výkonného výboru IBK HK. 

/4/ Nejprve je volen prezident IBK HK, následně Viceprezident IBK HK, hospodář a poté členové výkonného 
výboru společně s členy kontrolní komise. 

/5/ Volební komise vychází z návrhů, které byly na základě výzvy předloženy členy IBK HK a to ve 
stanovené lhůtě.  

/6/ Všichni kandidáti na jednotlivé funkce mají právo na krátké vystoupení a představení své osoby. V 

případě nepřítomnosti mají právo pověřit jinou osobu aby je představila.  

článek 4 
• Volba prezidenta a viceprezidenta 

/1/ Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny platných hlasů. Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje 
označením jména kandidáta, pro kterého delegát hlasuje. Delegát může hlasovat pouze pro jednoho 

kandidáta, jinak je hlasovací lístek  neplatný. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční 
většinu hlasů, uskuteční se na tuto funkci 2. kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější 

kandidáti z 1. kola voleb, a to podle celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

/2/ V případě, že ani ve 2. kole voleb neobdrží jeden ze dvou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, 

uskuteční se mezi těmito dvěma kandidáty třetí kolo, ve kterém je zvolen ten, kdo obdrží prostou 

většinu hlasů přítomných delegátů. 

 

 



článek 5 
• Volba členů výkonného výboru a kontrolní komise 

/1/ Tajná volba probíhá pouze v případě, že je více kandidátů než volených míst. Ke zvolení je zapotřebí 

nadpoloviční většiny hlasů. Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje označením jména kandidáta, 
pro kterého delegát hlasuje. Delegát může hlasovat maximálně pouze pro takový počet kandidátů, 

kolik členů výkonného výboru je voleno, jinak je hlasovací lístek neplatný.  

/2/ Kandidáti kteří získali nadpoloviční většinu hlasů jsou zvoleni. 

/3/ V případě, že při volbě získalo nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než může být početně 
zvoleno, pak je zvolen ten kandidát nebo ti kandidáti kteří z nich získali největší hlasů na počet  

volených členů. V případě rovnosti počtu získaných hlasů v pořadí na posledním volitelném místě, 

rozhodne mezi těmito kandidáty se stejným počtem hlasů 2.kolo hlasování. 

/4/ V případě, že při volbě získalo nadpoloviční většinu hlasů méně kandidátů, potom se koná 2.kolo voleb, 

do kterého postoupí o jednoho kandidáta více, než je počet neobsazených míst. Postoupí kandidáti s 
nejvyšším počtem hlasů. V případě, že na posledním postupovém místě dojde k rovnosti hlasů, do 

2.kola postoupí všichni kandidáti s stejným počtem hlasů.  

/5/ V případě, že ve 2.kole získalo nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než může být početně 

zvoleno, pak ten kandidát nebo ti kandidáti, kteří z nich získali nejméně hlasů na místě či místech, 
které již překračují počet volených členů nejsou zvoleni. V případě rovnosti počtu získaných hlasů v 

pořadí na posledním volitelném místě, rozhodne mezi těmito kandidáty se stejným počtem hlasů 

veřejný los. 

/6/ V případě, že při volbě ve 2.kole získalo nadpoloviční většinu hlasů méně kandidátů než mohlo být 

početně zvoleno, zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu získaných 
hlasů v pořadí na posledním volitelném místě, rozhodne mezi těmito kandidáty se stejným počtem 

hlasů veřejný los. 

článek 6 
• Zvláštní ustanovení 

/1/  Za podmínek jednacího řádu VH IBK Hradec Králové volební komise účinně spolupracuje s 
mandátovou komisí VH IBK HK. 

/2/ Volební lístek lze platně používat jen tak, není-li dále stanoveno jinak, že ze jmen kandidátů pro volbu 

uvedených na tomto volebním lístku, bude voličem zakroužkováno pouze maximálně stanovený počet 
kandidátů, pro které se volič rozhodl, a takto vyplněný lístek bude voličem vhozen do příslušné volební 

urny nejpozději v čase určeném volební komisí. Ve všech ostatních případech bude volební lístek 
považován za neplatný. 

/3/ Sčítání volebních lístků, posuzování jejich platnosti, jakož i veřejné vyhlašování výsledků voleb 
vykonává volební komise. O těchto procedurách se pořizuje písemný protokol, jehož pravost a 

správnost údajů v něm uvedených, stvrzuje svým podpisem předseda volební komise. 

/4/ V případě, že nastane situace, která není volebním řádem řešena, předloží předseda volební komise 

ke schválení návrh dalšího postupu. 

/5/ Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou IBK HK. 


