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VOLEBNÍ ŘÁD 
 

Valné hromady Asociace klubů historických vozidel z.s. (AKHV) 
 
 
 

1. Volby řídí volební komise, která je zvolena po zahájení valné hromady ( VH). 
  
2. Každý klub je na VH zastoupen delegátem s jedním hlasem.  
 
3. Při prezenci je zástupci klubu předán hlasovací lístek pro veškeré hlasování na VH. 

 
4. Mimo volbu prezidia AKHV probíhá veškeré další hlasování aklamačním 

způsobem. 
 

5. Před vlastní volbou do prezidia AKHV a do Revizní komise AKHV (RK) jsou delegáti 
seznámeni s jmény kandidátů do prezidia AKHV a RK a je jim vydán volební lístek 
se jmény kandidátů do prezidia AKHV. 
 

6. Všichni kandidáti musí předložit písemně potvrzený mandát od mateřského klubu. 
 

7. Volební lístek je s vyznačenými jmény řádně nominovaných kandidátů do 
prezidia AKHV. 

 
8. Volba je provedena tak, že každý z  delegátů má právo vyškrtnout z kandidátky 

na volebním lístku kteréhokoliv kandidáta, vyškrtnutí se provede  přeškrtnutím 
celého jména kandidáta a tento volební lístek je poté předán zástupcům volební 
komise.  

 
9. Volební lístek se stává neplatným, pokud na něm jsou vyškrtnuti všichni kandidáti, 

nebo zůstane-li na volebním lístku více kandidátu než 5 při volbě členů prezidia, 
nebo více než 3 kandidáti při volbě členů Revizní komise. 

 
10.  Členem prezidia či Revizní komise se stává ten z kandidátů, který z platných 

odevzdaných hlasů obdržel nadpoloviční většinu a v případě, že nadpoloviční 
většinu hlasů obdrží více než 5 kandidátů pro prezidium, nebo 3 pro Revizní komisi, 
rozhoduje o pořadí kandidátů počet udělených hlasů.  

 
11.  Po sečtení hlasů volební komise oznámí výsledky hlasování VH. 

V případě, že prezidium AKHV nebude zvoleno v prvním kole, bude volba 
opakována. 
 

12.  O počtu opakované volby rozhodne VH na návrh volební komise. 
 

13. V případě platné volby, prezidium AKHV volí ze svého středu prezidenta, prvního 
viceprezidenta a hospodáře. S výsledkem volby neprodleně seznámí účastníky VH. 
 
  
Znění Volebního řádu schváleno Valnou hromadou AKHV dne 11. 2. 2017. 


