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VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

§ 1  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tento Volební řád upravuje přípravu a zásady voleb Výkonné rady a Kontrolní komise na Valné hromadě 

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice (dále jen "Sdružení"). 

§ 2 

KONÁNÍ VOLEB 

1. Volby se konají zpravidla v případě ukončení funkčního období Výkonné rady či rozhodne-li o tom Valná 

hromada. 

 

Celkový počet členů Výkonné rady je stanoven stanovami Sdružení.  

 

§ 3 

KANDIDÁTI 

1. Návrh kandidátky nové Výkonné rady připraví stávající Výkonná rada na základě písemných návrhů členů 

Sdružení doručených Výkonné radě nejpozději 5dní před datem konání Valné hromady, na které se bude 

příslušná volba provádět. Každý ze členů sdružení je oprávněn navrhnout  nejvýše jednoho kandidáta – 

fyzickou osobu,  jako svého zástupce ve Výkonné radě Sdružení. Každý kandidát může být  zástupcem jen 

jednoho člena Sdružení. Výkonná rada je povinna každého takto navrženého kandidáta, který vyhovuje 

požadavkům na kandidáty dle tohoto článku, do příslušné kandidátky zařadit. Členství ve Výkonné radě 

vázáno na člena SPIR, jež může rozhodnout, kdo jej fyzicky bude zastupovat. 

2. V případě, že člen Sdružení navrhne kandidáta, který nesplňuje požadavky dle § 3 odst. 1 (např. z důvodu, 

že navržená fyzická osoba je již kandidátem jiného člena Sdružení), stávající Výkonná rada upozorní člena 

Sdružení, že k jeho návrhu nebude přihlížet. Člen sdružení může v takovém případě navrhnout jiného 

kandidáta, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před datem konání Valné hromady. Případný spor členů 

Sdružení o shodné kandidatuře jedné fyzické osoby je oprávněn rozhodnout předseda stávající Výkonné 

rady, a to do okamžiku zahájení voleb nové Výkonné rady.  

3. Návrh kandidátů pro volby nové Výkonné rady předkládá Valné hromadě zvolená volební komise. Každý 

navržený kandidát je stručně představen a má právo přednést Valné hromadě svou představu o výkonu 

funkce v případě svého zvolení. Valná hromada může na návrh Výkonné rady nebo některého z členů 

Sdružení omezit délku tohoto vystoupení jednotlivých kandidátů. 

4. Kandidát má právo vzdát se své kandidatury, a to do zahájení příslušného kola voleb. 
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§ 4 

HLASOVÁNÍ 

1. Volební komise na Valné hromadě před zahájením každého kola hlasování seznámí zúčastněné s počtem 

kandidátů a počtem volených členů do Výkonné rady Větší počet hlasů pro jednoho člena Sdružení na 

Valné hromadě SPIRU dle Stanov Sdružení se stejným poměrem uplatní i ve volbách (tj. 2 hlasy jednoho 

člena Sdružení při rozhodování na Valné hromadě znamenají 2 hlasy ve volbách pro kandidáta atp.). 

 

§ 5 

VLASTNÍ VOLBY 

1. Při vlastní volbě hlasující zástupce člena Sdružení vyznačí na kandidátce hodnocení u kandidátů na 

sestavené kandidátce. Hodnocení je možné buď pozitivní (znaménkem +), negativní (znaménkem -) nebo 

neutrální (znaménkem 0). Hodnocení na hlasovacím lístku členů Sdružení, kteří mají větší počet hlasů (tj. 2 

nebo 3 hlasy na Valné hromadě SPIRU), se započítá v počtu odpovídajícím počtu hlasů člena na Valné 

hromadě (tj. má-li člen Sdružení 2 hlasy na Valné hromadě, hodnocení kandidáta se započítá 2x atp.). 

Pokud u některého kandidáta není vyznačeno pozitivní/negativní hodnocení, považuje to volební komise za 

hodnocení neutrální s 0. 

2. Volební komise po provedeném hlasování v první kole sestaví sestupné pořadí kandidátů od nejvyššího 

pozitivního součtu níže. Sestavení sestupného pořadí kandidátů proběhne dle výsledku matematického 

součtu obdržených hodnocení jednotlivých kandidátů (tzn. součet pozitivních hodnocení jednotlivého 

kandidáta mínus součet negativních hodnocení jednotlivého kandidáta se rovná výsledný součet  hodnocení 

jednotlivého kandidáta, které může být  buď kladné – tj. vyšší než nula, neutrální – tj. rovná se nula anebo 

negativní – tj. nižší než 0). Volební komise seznámí s výsledky hlasování Valnou hromadu.  

3. Pro zvolení kandidáta do Výkonné rady v prvním kole voleb musí být současně splněny tyto podmínky: 

a) kandidát je nejníže na místě sestaveném volební komisí po ukončení hlasování , které odpovídá 

počtu volených míst do Výkonné rady (tj. je-li voleno 15 členů Výkonné rady kandidát je umístěn na místě 

1-15 pořadí kandidátů sestaveném volební komisí) 

b) kandidát obdržel výlučně pozitivní součet, tj. výsledná hodnota hodnocení jednotlivého kandidáta 

dle § 5 odst. 2 je vyšší než 0. 

4. V případě, že podmínky zvolení dle předchozího odstavce 3 splní více kandidátů než je počet volených míst 

(tj. dojde ke shodě více kandidátů na posledních volitelných místech pořadí sestaveném volební komisí), 

dojde k novému hlasování, kde se na příslušný zbývající počet míst ve Výkonné radě vybírá už pouze 

z těchto kandidátů se shodným počtem hlasů. 

5. Nebyl-li požadovaný počet zástupců do Výkonné rady zvolen v prvním kole, proběhne druhé kolo. Do 

druhého kola voleb postupují všichni nezvolení kandidáti z prvního kola, nevzdají-li se kandidatury. Pro 

zvolení kandidáta do Výkonné rady v druhém kole voleb je nutné umístění kandidáta shora na pořadí 

kandidátů sestaveném volební komisí sestupně po ukončení hlasování, a to na místě, které odpovídá počtu 

volených míst do Výkonné rady v druhém kole voleb. 

6. V případě, že podmínky zvolení dle předchozího odstavce 5 splní více kandidátů než je počet volených míst 

(tj. dojde ke shodě více kandidátů na posledních volitelných místech pořadí sestaveném volební komisí), 

dojde k novému hlasování, kde se na příslušný zbývající počet míst ve Výkonné radě vybírá už pouze 

z těchto kandidátů se shodným počtem hlasů. 

 

7. Pokud v některém kole voleb nedojde ke zvolení potřebného počtu členů Výkonné rady, pokračují volby 

dalším kolem 
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§ 6 

VÝSLEDKY VOLEB 

1. S výsledkem voleb jsou přítomní zástupci členů Sdružení seznámeni volební komisí neprodleně po 

skončení voleb a tyto jsou nedílnou součástí usnesení z jednání Valné hromady.  

 

§ 7 

VOLBY KONTROLNÍ KOMISE 

1. Volba členů Kontrolní komise probíhá na valné hromadě obdobně, jako volba členů Výkonné rady. Pro 

sestavení kandidátky na členy Kontrolní komise a pro volby členů kontrolní komise se přiměřeně použijí 

ustanovení § 2 - 6 tohoto volebního řádu.  

§ 8 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změny nebo doplňky tohoto Volebního řádu podléhají schválení Valné hromady Sdružení. 

 

2.  

Tento Volební řád je změnou Volebního řádu ze dne 8.6.2010,   zcela jej nahrazuje a byl schválen Valnou 

hromadou Sdružení dne 21.5.2014, s účinky ke dni 21.5.2014 od okamžiku přijetí usnesení Valné hromady. 

 

V Praze dne 21.5.2014 

 


