
Volby do Rady Turistického akademického klubu  
pro volební období únor 2017 - únor 2019 

 
VOLEBNÍ ŘÁD 

 

a) Volí se pomocí volebního lístku, který jste dostali spolu s vouchery na jídlo při zapisování do 
prezenční listiny. Pokud jste volební lístek již vyplnili a ještě před odevzdáním členovi volební 
komise jste si svoji volbu rozmysleli a chcete ji změnit, můžete si vyzvednout nový lístek. Po 
odevzdání lístku volební komisi již není možné volbu změnit. Začátek a konec odevzdávání 
volebních lístků vyhlašuje předseda volební komise. Každý samozřejmě odevzdává jen jeden 
volební lístek. 

b) Volby řídí volební komise 

c) Právo volit mají jen členové TAKu. 

d) Rada i předseda (majitel) TAKu se volí současně na jednom volebním lístku. 

e) Před volbou se do volebního lístku zapíšou kandidáti, kteří se dodatečně přihlásili do zahájení 
Valné hromady. Všichni kandidáti mají možnost během minuty přednést své vize. Všem 
kandidátům lze pokládat věcné dotazy, případně se mohou členové k jejich kandidatuře krátce 
vyjádřit. 

f) Rada TAKu je sedmičlenná, proto při volbě zakřížkujte v příslušně označeném sloupci 
maximálně sedm osob, nejméně však jednu. V případě že nechcete vůbec hlasovat (ani do 
Rady, ani pro předsedu), odevzdejte lístek čistý (prázdný). 

g) Jelikož předseda (majitel) TAKu může být jen jeden, hlasujte pouze pro jednu osobu (nebo pro 
nikoho), ale případný hlas pro předsedu musíte dát pouze jednomu z vámi volených kandidátů 
do Rady. Oficiální kandidáti jsou v seznamu kandidátů uvedeni tučným písmem. 

h) Volební lístek je neplatný, pokud při volbě do Rady zakřížkujete (nebo jinak označíte) více než 
sedm osob;  
vaše volba předsedy je neplatná, pokud zakřížkujete (nebo jinak označíte) více než jednoho 
kandidáta, nebo označíte jinou osobu, než kterou jste zároveň volili i do Rady, vaše volba do 
Rady je však platná (pokud jste splnili výše uvedenou podmínku). 

i) Do Rady je zvoleno sedm kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Při shodě počtu hlasů na 
sedmém a osmém místě (případně dalších), se mezi nimi rozhodne veřejným hlasováním 
zvednutím ruky.  

j) Předsedou (majitelem) se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Při shodě počtu hlasů u 
více kandidát, rozhodne mezi nimi nové tajné hlasování pomocí nových volebních lístků. Pokud 
by opět nastala shoda, rozhodne aklamace (veřejné hlasování). 

 

Rada TAKu 

 

V Praze dne 13. 02. 2017  


