
VOLEBNÍ ŘÁD 
ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S. 

 
pro volby do funkcí  

předsedy, I. místopředsedy, II. místopředsedy, členů exekutivy;  
předsedy a členů revizní komise  

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (dále jen „AMG”)  
 
 

§ 1 
1. Tento volební řád upravuje přípravu a zásady pro volby do funkcí předsedy AMG,  

I. místopředsedy AMG, II. místopředsedy AMG, členů exekutivy AMG a předsedy a členů 
revizní komise AMG. 
 

2. Sněm AMG volí dle § 9 odst. 5 Stanov AMG postupně:  
předsedu AMG,  
I. místopředsedu AMG,  
II. místopředsedu AMG,  
4 členy exekutivy AMG,  
předsedu revizní komise AMG,  
2 členy revizní komise AMG, 
a to vždy na tři roky.  
  

3. Volby mohou proběhnout, je-li sněm usnášeníschopný dle § 11 odst. 6 Stanov AMG, 
a na základě osvědčení tříčlenné mandátové komise, zvolené Sněmem AMG. 
 

4. Hlasovací právo na zasedání Sněmu AMG a právo volit a být volen do orgánů AMG 
vyjmenovaných v § 13–15 Stanov AMG mají pouze řádní členové AMG. 
 

5. Řádný člen AMG je na Sněmu AMG zastoupen statutárním orgánem, případně jím písemně 
pověřenou osobou, a má jeden hlas.  

 
 

§ 2 
1. Volby řídí pětičlenná volební komise, zvolená Sněmem AMG.  

 
2. Volební komise organizuje průběh voleb, dohlíží nad řádným průběhem voleb a zodpovídá za 

výsledky voleb. 
 

3. V čele volební komise stojí předseda volební komise, zvolený Sněmem AMG.  
 

4. Členem volební komise nesmí být osoba, kandidující na funkce v exekutivě a revizní komisi 
AMG. 
 

5. Do zvolení volební komise Sněmem AMG zajišťuje přípravu voleb exekutiva AMG v čele 
s předsedou AMG tak, že: 
a) shromáždí návrhy na kandidáty podané členy a orgány AMG; 
b) projedná s navrženými kandidáty souhlas s jejich kandidaturou; 
c) sestaví kandidátní listinu, která musí obsahovat jména, příjmení a titul navržených 

kandidátů a také označení funkce, do které jsou kandidáti v rámci exekutivy, resp. 
revizní komise AMG navrhováni; 

d) seznámí členy AMG s kandidátní listinou, s návrhem Volebního řádu AMG  
a s technickými podrobnostmi voleb (místo konání voleb atp.).  

 
 



§ 3 
1. Předseda volební komise:  

a) zodpovídá za průběh voleb v souladu s tímto Volebním řádem AMG; 
b) vyzve přítomné členy AMG s hlasovacím právem k případnému navržení dalších 

kandidátů dle § 4 tohoto volebního řádu; 
c) oznámí před každou volbou jména všech kandidátů a ověří jejich souhlas  

s kandidaturou; 
d) vyzve navrhovatele a kandidáty, zda chtějí svůj návrh, resp. svou kandidaturu 

zdůvodnit;  
e) před zahájením každé volby ověří, zda všichni oprávnění voliči obdrželi volební lístky; 
f) oznámí vždy zahájení příslušné volby, ukončení volby a předpokládaný čas, kdy budou 

vyhlášeny výsledky jednotlivých voleb; 
g) vyhlásí výsledky každé volby tak, že oznámí: 

- počet vydaných volebních lístků 
- počet odevzdaných volebních lístků 
- počet neplatných odevzdaných lístků 
- počet platných odevzdaných lístků 
- počet hlasů pro jednotlivé kandidáty 

g)  vyhlásí jmenovitě výsledky každé volby.  
 

 
§ 4 

Předkládání návrhů na kandidáty:  
1. Návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí mohou předkládat všichni členové a orgány AMG 

(dále jen „navrhovatelé“) do data konání Sněmu AMG, a rovněž v průběhu Sněmu AMG, 
nejpozději však do okamžiku, kdy předseda volební komise oznámí ukončení přijímání návrhů 
na kandidáty do příslušné volby. 
 

2. Předseda AMG předá volební komisi před zahájením voleb návrhy kandidátů, které exekutiva 
AMG obdržela dle § 2 odst. 5 písm. a) tohoto Volebního řádu AMG. 
 

3. V případě konání třetí volby dle § 8 odst. 1 písm. f) tohoto Volebního řádu AMG mohou všichni 
členové a orgány AMG zastoupení na Sněmu AMG podávat volební komisi návrhy na nové 
kandidáty po vyhlášení výsledků druhé volby, nejpozději však do okamžiku, kdy předseda 
volební komise oznámí ukončení přijímání návrhů kandidátů do této volby.  
 
 

§ 5 
1. Kandidátem do volených funkcí může být statutární orgán řádného člena AMG nebo jeho 

zaměstnanec se souhlasem statutárního orgánu zaměstnavatele. 
 

2. Každý kandidát musí před zahájením volby vyjádřit souhlas s kandidaturou. V případě jeho 
nepřítomnosti musí tento souhlas písemně doložit navrhovatel.  
 

3. Kandidáti, kteří neuspějí ve volbě do určité funkce, mohou následně kandidovat do funkce 
další i přesto, že na kandidátní listině byli navrženi pro funkci jinou. U kandidáta, který je 
zaměstnancem řádného člena a který kandidoval se souhlasem statutárního orgánu svého 
zaměstnavatele do funkce jiné se má za to, že souhlas dle § 5 odst. 1 platí i pro tuto volbu, 
pokud si statutární orgán vysloveně nevymínil jinak. 
 

4. Kandidát má právo vzdát se své kandidatury, a to do zahájení příslušné volby. 
 
 

§ 6 
1. Navrhovatel před volbou svůj návrh zdůvodní. Svou kandidaturu má právo zdůvodnit také sám 

kandidát. 
 
 



§ 7 
1. Volby do jednotlivých funkcí proběhnou samostatně v pořadí dle § 1 odst. 2 tohoto Volebního 

řádu AMG. 
 

2. Volby jsou tajné a přímé.  
3. Každý oprávněný volič má pouze jeden hlas a obdrží pro každou volbu pouze jeden volební 

lístek.  
 

4. Volební lístek musí v záhlaví obsahovat označení funkce, do které se volí.  
 
 

§ 8 
1. Volba předsedy AMG, volba I. místopředsedy AMG, volba II. místopředsedy AMG a volba 

předsedy revizní komise AMG se provede následovně: 
 

a) Volič vepíše jméno jediného kandidáta na příslušnou funkci na volební lístek. Takto 
upravený volební lístek vhodí do předem připravené volební urny. 
 
b) Odevzdaný volební lístek, na kterém bude vepsáno více než jedno jméno nebo jméno 
nekandidující osoby, je neplatný.  
 
c) Předsedou AMG, I. místopředsedou AMG, II. místopředsedou AMG a předsedou revizní 
komise AMG je zvolen ten kandidát, který získá v příslušné volbě nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných platných hlasů.  
 
d) Jestliže nezískal nikdo z navržených kandidátů v první volbě nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných platných hlasů, proběhne druhá volba. 
 
e) Do druhé volby postoupí pouze ti dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů. 
Do příslušné funkce je zvolen ten kandidát, který ve druhé volbě získá vyšší počet platných 
hlasů. Jestliže i ve druhé volbě získají oba kandidáti rovný počet platných hlasů, rozhodne 
mezi nimi los. Losování provede předseda volební komise. 
 
f) Kandiduje-li ve volbě do příslušné funkce jediný kandidát a nezíská-li v prvním kole 
nadpoloviční většinu platných hlasů, bude ve druhé volbě zvolen, jestliže získá minimálně  
33 % platných hlasů. V opačném případě proběhne třetí volba, do níž mohou být navrženi 
noví kandidáti, nejpozději však do okamžiku, kdy předseda volební komise oznámí ukončení 
přijímání návrhů kandidátů do příslušné volby, přičemž kandidát z prvních dvou voleb se nové 
volby může zúčastnit.  

 
 

§ 9 
1. Volba čtyř členů exekutivy AMG a dvou členů revizní komise AMG se provede následovně: 

 
a) Do volebního lístku vepíší všichni oprávnění voliči pro volbu čtyř členů exekutivy AMG 
maximálně čtyři jména kandidátů, kteří se svou kandidaturou projevili souhlas, a pro volbu 
dvou členů revizní komise AMG maximálně dvě jména kandidátů, kteří se svou kandidaturou 
projevili souhlas. Takto vyplněné volební lístky vhodí po vyhlášení příslušné volby do předem 
připravené volební urny. 
 
b) Odevzdaný volební lístek, na kterém jsou pro volbu členů exekutivy AMG vepsána jména 
více než čtyř kandidátů a pro volbu členů revizní komise AMG jména více než dvou kandidátů 
nebo jsou uvedena jména nekandidujících osob, je neplatný. 
 
c) Členy exekutivy AMG jsou zvoleni ti čtyři kandidáti, kteří získají čtyři nejvyšší počty hlasů. 
Členy revizní komise AMG jsou zvoleni ti dva kandidáti, kteří získají dva nejvyšší počty hlasů. 
 



d) Dosáhne-li několik kandidátů rovný počet odevzdaných platných hlasů a počet zvolených 
kandidátů by tím přesáhl stanovený počet členů exekutivy AMG nebo revizní komise AMG, 
opakuje se volba znovu, a to pouze s kandidáty, kteří získali rovný počet hlasů. Jestliže i ve 
druhé volbě získá více kandidátů rovný počet hlasů, rozhodne mezi nimi los. Losování provede 
předseda volební komise. 

 
§ 10 

1. O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise protokol, který podepíší všichni členové 
volební komise.  
 

2. S výsledkem voleb jsou přítomní účastníci Sněmu AMG seznámeni předsedou volební komise 
neprodleně po jejich ukončení, a tyto jsou také nedílnou součástí usnesení z jednání Sněmu 
AMG. 
 

3. Volební komise předá odevzdané volební lístky ze všech voleb spolu s ostatními volebními 
dokumenty Sekretariátu AMG do úschovy a k archivaci. 

 
 

§ 11 
1. Změny nebo doplňky tohoto Volebního řádu AMG podléhají schválení Sněmu AMG. 

 
 

Tento Volební řád AMG byl schválen XII. Sněmem AMG v Ústí nad Labem dne 28. listopadu 2018. 


