
 
 

 

 

Volební řád  

pro volbu výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR z. s.  
 

1) Podle stanov čl. III, 2.4 volí výroční konference výkonný výbor. 

2) Podle stanov čl. III, 3.1 má výkonný výbor má nejméně 5 členů. O počtu členů 

voleného výkonného výboru rozhoduje výroční konference veřejným hlasováním před 

zahájením voleb. 

3) Členové jsou voleni tajným hlasováním výroční konferencí z fyzických osob, které 

navrhli členové Asociace, na období tří let. Statutární zástupce člena Asociace (nebo 

jeho zmocněný zástupce) obdrží před zahájením voleb volební lístek. Na volebním 

lístku jsou uvedeni všichni kandidáti nominovaní členy Asociace do výkonného 

výboru, jsou seřazeni podle počtu nominací, při stejném počtu nominací abecedně. 

Seznam kandidátů je očíslován pořadovými čísly.  

4) Svůj hlas dává volič jednotlivým kandidátům tak, že hlas pro kandidáta vyznačí X 

v příslušném řádku. Volič může takto označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů má 

mít volený výkonný výbor (může označit i méně kandidátů, nejméně jednoho; při 

neoznačení ani jednoho kandidáta nebo při označení většího počtu kandidátů je hlas 

neplatný.)  

5) Členy výkonného výboru se stanou kandidáti s největším počtem hlasů. Při rovnosti 

hlasů u dvou nebo více kandidátů, kteří skončili s nejmenším počtem hlasů na 

postupovém místě, se rozhodne novým hlasováním mezi těmito kandidáty. Pro toto 

hlasování budou použity nové volební lístky.  

6) Kandidáti, kteří se podle počtu hlasů umístí na nevolitelných místech, se v pořadí 

podle počtu hlasů stávají náhradníky výkonného výboru.  

7) V případě, že v průběhu volebního období je třeba doplnit počet členů výkonného 

výboru, je osloven náhradník, který získal nejvíc hlasů a stává se členem výkonného 

výboru. 

8) V případě, že v průběhu volebního období je třeba doplnit počet členů výkonného 

výboru a v posledních volbách nebyl zvolen žádný náhradník, jsou k datu nejbližší 

výroční konference vyhlášeny doplňující volby. 

9) Doplňující volby se řídí tímto volebním řádem. 

 

 

 

 

Schváleno výkonným výborem dne 25. 2. 2016 


