
Volební řád rady Sdružení Krajina
ze dne 29.3.2014

1. Volby předsedy

1.1. Předsedající seznámí plénum s dosud obdrženými kandidaturami a vyzve k přihlášení dalších 
kandidátů.

1.2. Z přihlášených kandidátů je sestavena kandidátní listina.

1.3. Je schválena nejméně dvoučlenná volební komise – veřejným hlasováním na návrh 
předsedajícího. Sněm může na návrh kteréhokoliv řádného člena doplnit veřejným hlasováním i 
další členy volební komise.

1.4. Volby jsou přímé, rovné a tajné. Na průběh dozírá volební komise, která je také zahajuje a 
ukončuje, sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky.

1.5. Každý řádný člen napíše na přidělený volební lístek jméno jednoho kandidáta z kandidátní 
listiny a lístek na výzvu volební komise odevzdá do urny.

1.6. Po ukončení hlasování volební komise spočítá hlasy pro jednotlivé kandidáty. V prvním kole je 
zvolen kandidát, který obdržel více než 50% hlasů všech voličů.

1.7. Pokud v prvním kole nebyl nikdo z volen, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů z prvního kola.

1.8. Volby v druhém kole probíhají obdobně, zvolen je kandidát s vyšším počtem hlasů.

1.9. Po ukončení voleb může kterýkoliv řádný člen přímo na tomtéž zasedání sněmu překontrolovat 
odevzdané hlasy a součty. Pozdější výhrady nebudou brány v potaz.

2. Volby místopředsedy

2.1. Probíhají po volbách předsedy podle obdobného postupu.

3. Volby radních

3.1. Sněm schválí počet radních, které bude volit (tj. počet členů rady vyjma předsedy a 
místopředsedy).

3.2. Předseda seznámí plénum s dosud obdrženými kandidaturami a vyzve k přihlášení dalších 
kandidátů. Z přihlášených kandidátů je sestavena kandidátní listina.

3.3. Volební komisi tvoří předseda a místopředseda. Sněm může na návrh kteréhokoliv řádného 
člena doplnit veřejným hlasováním i další členy volební komise.

3.4. Volby jsou přímé, rovné a tajné. Na průběh dozírá volební komise, která je také zahajuje a 
ukončuje, sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky.



3.5. Každý řádný člen obdrží volební lístek se seznamem kandidátů. Ke kandidátům připíše číslo 
udávající pořadí, v jakém by chtěl, aby byli zvoleni. Čísla uděluje v pořadí 1, 2, 3… Každé číslo 
smí udělit pouze jednou, jinak je hlas neplatný. Jiné úpravy volebního lístku nejsou dovoleny. Číslo 
nepřipíše ke kandidátům, jejichž zvolení do rady si nepřeje. Lístek na výzvu volební komise 
odevzdá do urny.

3.6. Po ukončení hlasování volební komise spočítá hlasy pro jednotlivé kandidáty. U každého 
kandidáta zvlášť sečte hlasy s číslem 1, zvlášť hlasy s číslem 2 atd. V prvním sčítacím kole byli 
zvoleni kandidáti, kteří obdrželi více než 50% hlasů všech voličů s číslem 1. 

3.7. Nebyl-li zvolen dostatečný počet kandidátů, byli ve druhém sčítacím kole zvoleni kandidáti, 
kteří obdrželi více než 50% hlasů všech voličů s číslem 1 a 2. Pokud by takto bylo zvoleno více 
kandidátů, než je volných míst, je zvolen kandidát s vyšším součtem hlasů s číslem 1 a 2. Při 
rovnosti součtu hlasů je zvolen kandidát s vyšším počtem hlasů s číslem 1. Při rovnosti rozhodne 
los.

3.8. Nebyl-li ani ve druhém sčítacím kole zvolen dostatečný počet kandidátů, jsou ve třetím kole 
sečteny hlasy s číslem 1, 2 a 3 a vyhodnoceny obdobně jako ve druhém kole. Obdobně pokračuje 
tolik sčítacích kol, kolik je nutno ke zvolení potřebného počtu kandidátů.

3.9. Po ukončení voleb může kterýkoliv řádný člen přímo na tomtéž zasedání sněmu překontrolovat 
odevzdané hlasy a součty. Pozdější výhrady nebudou brány v potaz.


