Svaz národní házené
V Praze dne 19. 5. 2018

VOLEBNÍ ŘÁD

pro volby do Dozorčí rady SNH konané dne 19. 5. 2018
článek 1. Úvodní ustanovení
Volební řád vychází ze zásad uvedených ve Stanovách Svazu národní házené (dále jen SNH) a
upravuje průběh voleb.
článek 2. Volba členů DR SNH
a) Právo volit má každý přítomný delegát 20. valné hromady SNH s hlasem rozhodujícím.
b) Volba pěti členů Dozorčí rady SNH (dále jen DR SNH) probíhá tajným hlasováním
c) Na kandidátkách (volebních lístcích) je min. 6 jmen kandidátů do DR SNH, přičemž volič je
povinen škrtat tak, aby na kandidátce pro DR SNH zůstalo 5 členů
d) Návrh na doplnění kandidátky může předložit přítomný delegát s hlasem rozhodujícím písemně
předsedovi volební komise s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta, a to do 10,00 hod.
dne 19. 5. 2018
článek 3. Platnost hlasů
a) Volební lístek je neplatný, obsahuje-li více či méně jmen kandidátů, než udává čl. 2b tohoto
volebního řádu pro obsazení míst v DR SNH.
b) Volební lístek je neplatný, je-li na něj dopsáno jiné jméno, než obsahovala kandidátka předložená
předsedou volební komise po skončení času pro možné doplnění.
článek 4. Výsledky voleb členů DR SNH
a) Za členy DR SNH jsou zvoleni kandidáti s nejvyššími počty obdržených platných hlasů, kteří
přitom získali podporu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
b) V případě, že dojde k rovnosti počtu hlasů u dvou a více kandidátů a jejich počet tak celkem
převýšil možný počet členů, který udává článek 2b tohoto volebního řádu pro obsazení míst v DR
SNH, a získali-li nadpoloviční většinu hlasů delegátů přítomných s hlasem rozhodujícím, je volba
opakovaná pouze u kandidátů s tímto stejným počtem hlasů tolikrát, dokud nebude zvolen
příslušný počet členů DR SNH.
c) V případě, že nebude v I. kole voleb zvolen příslušný počet členů DR SNH z důvodu nezískání
nadpoloviční většiny hlasů od přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, bude volba opakována
pouze u kandidátů, kteří nadpoloviční většinu nezískali, při následné platnosti článku 4a i 4b tohoto
volebního řádu.
d) V případě, že nebude ani po celkově VI. kole voleb zvolena DR SNH, musí být připravena nová
kandidátka a volby opakovány.
článek 5. Volba předsedy DR SNH
a) Zvolení členové DR vyberou ze svého středu kandidáta na předsedu DR a předloží tento návrh
předsedovi volební komise, který s ním seznámí delegáty VH
b) Volba předsedy Dozorčí rady SNH probíhá veřejným hlasováním a právo volit má každý přítomný
delegát s hlasem rozhodujícím
c) Předsedou DR SNH je zvolen kandidát navržený dle bodu 5/a tohoto volebního řádů v případě, že
získá podporu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že
navržený kandidát tuto nadpoloviční podporu nezíská, musí zvolení členové DR SNH ze svého
středu navrhnout jiného kandidáta a volba se následně opakuje za stejných podmínek.
článek 6. Různé
Všechny případné sporné otázky řeší a rozhoduje volební komise.
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