
VOLEBNÍ ŘÁD 
Valné hromady Florbalového klubu Zlín Lions, z. s. 

(dále také jen „Valná hromada“) 

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

článek 1 

/1/ Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů Výkonného výboru a 
Revizní komise ve smyslu stanov FkZL. 

 

článek 2 

Obecné zásady volby 

/1/ Volba členů Výkonného výboru a členů Revizní komise se provádí tajným 
hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navrženo více kandidátů než míst, na 
které je voleno.  

/2/ Valná hromada vychází z návrhů, které byly, na základě výzvy svolavatele Valné 
hromady, Výkonného výboru FkZL, předloženy a to ve lhůtě stanovené tímto 
Výkonným výborem. Všichni kandidáti na jednotlivé funkce mají právo na krátké 
vystoupení a představení své osoby ne delší než 5 minut. V případě nepřítomnosti 
mají právo pověřit jinou osobu, aby je představila. 

 

 

článek 3 

Volba členů Výkonného výboru a Revizní komise FkZL 

/1/ Ve volbě jsou voleni tři členové Výkonného výboru FkZL a tři členové Revizní 
komise. 

/2/ Hlasující může hlasovat maximálně pouze pro takový počet kandidátů, kolik je 
voleno, jinak je hlasovací lístek neplatný. Pro zvolení člena Výkonného výboru je 
potřeba nadpoloviční většina počtu hlasů všech přítomných Účastníků. 

/3/ V případě, že při volbě získalo nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných 
Účastníků méně kandidátů, než je počet volených míst, potom se koná 2. kolo voleb, 
do kterého postoupí o jednoho kandidáta více, než je počet volených míst a postoupí 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že na posledním postupovém místě 
dojde k rovnosti hlasů, rozhodne mezi těmito kandidáty se stejným počtem hlasů 
veřejný los. 

/4/ V případě, že při volbě ve 2. kole získalo nadpoloviční většinu hlasů méně 
kandidátů, než mohlo být početně zvoleno, jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů. V případě rovnosti počtu získaných hlasů v pořadí na volitelném místě, 
rozhodne mezi těmito kandidáty se stejným počtem hlasů veřejný los. 



/5/ V případě, že při volbě 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. 

 

článek 4 

Zvláštní ustanovení 

/1/ Volební lístek lze platně používat jen tak, není-li dále stanoveno jinak, že ze jmen 
kandidátů pro volbu kandidátů uvedených na tomto volebním lístku, bude voličem 
zakroužkován nejvýše maximálně stanovený počet kandidátů, pro které se volič 
rozhodl, a takto vyplněný lístek bude voličem vhozen do příslušné volební urny 
nejpozději v čase určeném Předseda Valné hromady. Ve všech ostatních případech 
bude volební lístek považován za neplatný. 

/3/ Sčítání volebních lístků, posuzování jejich platnosti, jakož i veřejné vyhlašování 
výsledků voleb vykonává Předseda Valné hromady. O těchto procedurách se 
pořizuje písemný protokol, jehož pravost a správnost údajů v něm uvedených, 
stvrzuje svým podpisem Předseda Valné hromady. 

/4/ V případě, že nastane situace, která není Volebním řádem řešena, předloží 
Předseda Valné hromady ke schválení návrh dalšího postupu. 

/5/ Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení Valnou 
hromadou FkZL.  

 


