Volební řád České asociace go, o. s.

§1. Účel řádu
1.
2.

Volební řád určuje pravidla pro volby do orgánů Asociace.
Není-li postup jednoznačně a závazně určen, rozhoduje o něm příslušná členská
konference nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s právem hlasovacím
(dále jen delegáti).

§2. Volební komise
1.
2.
3.

Volby řídí volební komise, která musí mít nejméně tři členy. Počet členů komise musí
být vždy lichý. Komise zvolí ze svého středu předsedu, který řídí práci volební komise.
Je-li člen komise v některé volbě navržen jako kandidát, je pro tuto volbu na jeho místo
zvolen jiný člen Asociace.
Komise dohlíží na regulérnost voleb, sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky. O volbách
sepíše zápis, který podepisují všichni členové komise a který je přílohou zápisu
členské konference.

§3. Kandidát
1.
2.
3.

Kandidáty může navrhnout kterýkoliv člen Asociace.
Do dne kandidatury musí být kandidát členem Asociace a musí mít zaplaceny členské
příspěvky za daný rok, ke dni voleb musí mít nejméně 18 let.
Kandidát, aby mohl být volen, musí se svou kandidaturou souhlasit. V případě
nepřítomnosti kandidáta na valné hromadě postačí ústní prohlášení navrhovatele,
že kandidát se svou kandidaturou souhlasí.

§4. Návrhy na kandidáty
1.
2.

Návrhy je možné podat libovolnému členu volební komise, který po ověření splnění
výše uvedených podmínek zapíše jméno kandidáta do seznamu kandidátů.
Termín pro podání návrhů určí volební komise. Datum uzávěrky návrhů kandidátů
musí být nejméně 7 dní před termínem voleb.

§5. Zahájení voleb
Před zahájením voleb stanoví valná hromada strukturu volených orgánů.

§6. Volby
1.
2.
3.

Volby jsou jednokolové a tajné.
Právo volit mají řádní členové Asociace se zaplacenými členskými příspěvky před
dnem konání voleb, kteří splňují podmínky dané Stanovami.
Komise na návrh valné hromady nebo výboru vyhlásí termín voleb.
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Volební lístek se bude sestávat ze dvou částí:
a) seznamu kandidátů,
b) oddělitelného identifikačního útržku, ve kterém volič vyplní své jméno.
Identifikační útržek volič oddělí od hlavní části volebního lístku a odevzdá samostatně
(bude sloužit ke kontrole toho, kdo se zúčastnil voleb).
Volit lze:
a) přímo, vhozením volebního lístku do 17:00 daného dne do volební urny
a odevzdáním identifikačního útržku členovi volební komise,
b) prostřednictvím zástupce klubu, který členovi volební komise odevzdá hlasovací
lístky v uzavřených obálkách a odděleně identifikační útržky příslušných voličů,
c) korespondenčně zasláním volebního lístku v uzavřené obálce a přiloženého
identifikačního útržku na adresu předsedy volební komise.
Volební komise může zvolit i další způsob voleb, při kterém zůstane zaručena tajnost
voleb a kontrola oprávněnosti voličů. V takovém případě musí tento způsob zveřejnit
minimálně 4 týdny před konáním voleb.
Volební lístky obdržené po daném termínu nebudou započítány. Při volbě
prostřednictvím zástupce klubu nebo korespondenční volbě musí každá obálka
obsahovat právě jeden volební lístek a musí k ní být přiložen identifikační lístek Není
tedy možné vložit do jedné obálky více volebních lístků a přiložit více příslušných
ústřižků.
Volební lístky bez identifikačních lístků nebo s neplatnými identifikačními údaji budou
vyřazeny.
Zvolený systém musí zaručovat tajnost voleb. Volební komise rozpečetí obálky
obdržené od nepřítomných členů, vyjme z nich volební lístky a vyhodnotí je společně
s volebními lístky vhozenými do urny.

§7. Volba
1.
2.
3.
4.

Voliči jednoznačně označí na volebním lístku jména volených kandidátů ze
zveřejněného seznamu kandidátů. Jménům bez označení a jménům, která budou
přeškrtnuta, nebudou přiřazeny hlasy.
Volební lístek odevzdají voliči volební komisi.
Po sečtení volebních lístků bude sestaven seznam kandidátů podle počtu obdržených
hlasů.
Pořadí kandidátů rozhoduje počet obdržených hlasů, v případě rovnosti hlasů los.
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