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VOLEBNÍ ŘÁD ASOCIACE DOMOV

I. Činnost volební komise

1. Tímto volebním řádem se 

Rady spolku, předsedy spolku, kontrolní komise.

2. Volby orgánů řídí přípravný

3. Volební komise jedná ústy svého p

4. Členové volební komise p

5. Volby orgánů spolku se konají ve

všeobecného a rovného volebního práva. Každá 

6. Usnesení přijímá členská sch

přítomných zasedání členské sch

7. Usnesení členské schůze lze p

členů na dálku, kteří nejsou p

poštou nebo elektronickou poštou. T

o zásadních rozhodnutích (zánik organizace, volby do orgán

II. Kandidatura 

1. Kandidovat do orgánů spolku m

spolku. 

2. Navrhovat kandidáty mů

3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, bu

písemně předem při své nep

4. Jména kandidátů oznámí p

III. Volba 

1. Samotnou volbu řídí př

2. O kandidátech se hlasuje o každém zvláš

shodného počtu kandidát

o všech kandidátech najednou.

3. Hlasování probíhá aklamací v po

hlasování. 

4. Za zvolené se považují kandidáti s

Nastane-li rovnost hlasů

kola postupují všichni 
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IV. Zápis z volby 

1. O výsledku každé volby je pořízen zápis, který podepíší všichni členové volební 

komise. 

2. V zápise se uvede: 

a) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna 

b) počet volených kandidátů 

b) jméno kandidáta 

c) počet přítomných volitelů  

d) počet hlasů pro kandidáta 

e) počet hlasů proti kandidátovi 

f) počet hlasů těch, kteří se zdrželi hlasování 

g) výrok o zvolení či nezvolení kandidáta 

h) způsob volby (aklamací) 

i) případné výhrady člena volební komise 

3. Zápis je předán do úschovy kanceláři spolku, kde je archivován. 

V. Účinnost jednacího a volebního řádu 

Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí 2. 12. 2016. 

 

 

Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně ADMIN ČR, z. s. 


