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Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s. 

Sekce II. -  Volební řád 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu Nozomi Dojo, z.s. (dále jen spolek) a zahrnuje 

pravidla a postup pro volby do orgánů spolku v rámci jeho stanov. 
1.2. Volební řád Valné hromady spolku (dále jen VH) uvádí pravidla a postup pro volby do jejích 

orgánů v rámci stanov spolku. 
 

2. Nominace kandidátů do orgánů spolku 
2.1. Základní kandidátní listinu připravuje výkonný výbor spolku /(dále jen VV ND). Kandidáti musí být 

předem výborem osloveni a vyjádřit svůj souhlas s návrhem, a to ústně nebo písemně e-mailem 
nebo v tištěné listinné podobě. Lze využít vzor z přílohy tohoto řádu, „Příloha č. 1 - Vzor čestného 
prohlášení kandidáta“. 

2.2. Každý řádný i čestný člen spolku (dále jen člen), je oprávněn navrhovat kandidáty pro volby na 
funkce orgánů spolku z řad svých členů, a to před zahájením valné hromady, na níž bude volba 
probíhat. Návrh musí být doplněn písemným (listinným) souhlasem kandidáta podle vzoru 
v Příloze č. 1 tohoto řádu. 

2.3. VH s volbou členů orgánů spolku se účastní všichni navržení kandidáti osobně. 
 

3. Volební komise 
3.1. Volby zajišťuje a zabezpečuje volební komise (dále jen komise) zvolená delegáty VH.  
3.2. Komise může být i 1 (jedno) členná. Volební komisi navrhuje VV ND. 
3.3. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů. Volba členů komise je veřejná. Hlasuje 

se o všech členech najednou. 
3.4. Volba člena/členů komise je veřejná. V případě vícečlenné komise se hlasuje o všech členech 

najednou. 
3.5. Ke zvolení člena/členů komise stačí nadpoloviční většina hlasů. 
3.6. V případě více členné komise si komise ze svého středu zvolí předsedu.  

 

4. Pravidlo hlasování 
4.1. Způsob hlasování určuje VH a může proběhnout: 

4.1.1. Veřejně – veřejné hlasování probíhá zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. 
4.1.1.1. Veřejné hlasování se děje deklamací; hlasuje se v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL 

SE HLASOVÁNÍ. 
4.1.2. Neveřejně – tajné hlasování probíhá anonymním napsáním jména voleného kandidáta na 

volební lístek dle pokynů volební komise. 
4.2. Před zahájením hlasování provede mandátová komise kontrolní součet všech členů s hlasovacím 

právem. 
 

5. Platnost volebních lístků 
5.1. Volební lístek tajného hlasování je platný bez jakéhokoli dodatečného upravování či opravování. 
5.2. V případě nutnosti je hlasující oprávněn vyžádat si u volební komise nový čistý volební lístek 

v čase stanoveném pro volbu. 
5.3. Jakkoli upravené, pozměněné či nečitelné volební lístky budou prohlášeny za neplatné. 
5.4. Volební lístky je VV ND povinen po ukončení voleb archivovat nejméně 1 rok, pokud zákon 

neupravuje jinak. 
5.5. Vzor volebního lístku uvádí „Příloha č.2 – Volební lístek tajného hlasování“ tohoto řádu. 

 

6. Výsledek voleb 
6.1. Předseda volební komise nebo jím určený člen komise seznámí VH s výsledkem veřejné nebo 

tajné volby. 
6.2. Volební komise sepíše a podepíše zápis o výsledcích volby, který se stává součástí zápisu z VH. 
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7. Revize dokumentu 
 

Verze  Popis  Zpracovatel 

2018-02-01 První vydání Pavel Štěpán st. 

   

   

 

Dne 1.2.2018 

 

 

Roman Záhora v.r. 

Předseda Nozomi Dojo, z.s. 


