VOLEBNÍ ŘÁD
Českého svazu rekreačního sportu
Článek 1
Základní ustanovení
1. Tento volební řád upravuje způsob a průběh volby členů volených orgánů Českého svazu rekreačního sportu
/dále jen ČSRS), ve smyslu ustanovení stanov.
Článek 2
Volební komise
1. Volby připravuje a zabezpečuje zvolená volební komise. Řídí a dohlíží na průběh voleb a potvrzuje jejich
platnost.
Článek 3
Kandidáti volených orgánů
1. Kandidát voleného orgánu musí splňovat ustanovení čl. 8, odst. 1 stanov ČSRS. Kandidáta do voleného
orgánu může navrhnout výkonný výbor ČR a řádný člen ČSRS, podle ustanovení čl. 5 stanov ČSRS. Kandidát
platnost své kandidatury potvrzuje předložením kandidátního lístku opatřeného všemi náležitostmi do
určeného termínu VV ČSRS jeho sekretáři.
2. Kandidát nemusí být současně delegátem VH. Jeho nepřítomnost na VH, je možná jen z velmi vážných
důvodů. Před volbou se krátce představí delegátům.
Článek 4
Zásady volby
1. Kandidát je zvolen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina delegátů VH.
2. Kandidát může být současně navržen do více funkcí. Pokud je kandidát zvolen do funkce a tuto přijímá,
pozbývá tím kandidaturu pro volbu do další funkce.
3. Volby probíhají v tomto pořadí. Nejdříve se volí předseda VV, dále členové VV, pak předseda RK, nakonec
členové RK.
4. V případě neúspěšnosti volby či v případech, které nejsou tímto volebním řádem výslovně řešeny, navrhne
volební komise VH další postup.
Článek 5
Volba předsedy
1. Předseda voleného orgánu je volen všemi přítomnými delegáty VH s hlasem rozhodujícím. Předseda je
zvolen nadpoloviční většinou všech přítomných delegátů.
2. Pokud je navržen jen jeden kandidát, je volen veřejným hlasováním.
3. V případě, že je navrženo více kandidátů na funkci předsedy volí se tajnou volbou úpravou volebního lístku.
4. Když v prvním kole tajné volby nezíská žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se druhé kolo
volby. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Pokud je výsledek
druhého kola nerozhodný, následuje třetí kolo volby. To se uskuteční po patnáctiminutové přestávce. Při
stejném výsledku jak v druhém kole, navrhne volební komise spolu s předsednictvem další postup volby.
Článek 6
Volba členů volených orgánů.
1. Člen voleného orgánu je volen všemi přítomnými delegáty VH s hlasem rozhodujícím. Člen orgánu je zvolen
nadpoloviční většinou všech přítomných delegátů.
2. Pokud je počet navržených kandidátů shodný s počtem členů voleného orgánu, volí se veřejným hlasováním
všech kandidátů společně.

3. V případě, že je navrženo více kandidátů na funkci člena orgánu, než je počet volených členů, volí se tajnou
volbou úpravou volebního lístku.
4. Kandidáti, kteří získají v prvním kole volby nadpoloviční počet hlasů, jsou do funkce zvoleni. Pokud počet
zvolených kandidátů převyšuje počet volených kandidátů, uskuteční se druhé kolo volby. Kandidáti, kteří se
umístili, podle počtu získaných hlasů, na prvním až předposledním volitelném místě, jsou zvoleni. Do
druhého kola postupují ostatní zvolení kandidáti. V druhém kole je zvolen kandidát s nejvyšším počtem
získaných hlasů.
5. Pokud počet kandidátů, kteří získají v prvním kole volby nadpoloviční počet hlasů, je menší, jak počet
volených členů, postupují do druhého kola volby všichni nezvolení kandidáti. Zvoleni jsou kandidáti, kteří
získají ve druhém kole nadpoloviční počet hlasů.
- Při jejich větším počtu, než je počet volných nezvolených míst, postupují do třetího kola zvolení kandidáti,
převyšující počet od posledního voleného místa. Ve třetím kole je zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet
hlasů.
- Pokud ve druhém kole nezíská ani jeden kandidát nadpoloviční počet hlasů, postupují do třetího kola
kandidáti, dle pořadí získaných hlasů, převyšující o jedno místo počet členů potřebných k počtů členů
voleného orgánu.
- Ve čtvrtém kole jsou zvoleni kandidáti dle umístění v počtu získaných hlasů, v takovém počtu, aby měl
volený orgán požadovaný počet členů.
Článek 7
Volební lístek
1. Volební lístek se používá při tajné volbě. Jsou na něm jmenovitě uvedeni všichni kandidáti v abecedním
pořadí a označeni pořadovým číslem před jménem. Každý delegát s hlasovacím právem obdrží od volební
komise před každou příslušnou volbou jeden volební lístek.
2. Ten upraví, tak že při jednočlenné volbě zakroužkuje pořadové číslo před jménem jednoho kandidáta,
kterého volí. Ostatní čísla přeškrtne křížkem. Při vícečlenné volbě označí kroužkem kandidáty, které volí,
nejvíce však v počtu, potřebných k naplnění voleného orgánu a ostatní čísla přeškrtne křížkem. Tyto pokyny
jsou uvedeny na volebním lístku.
3. Při neúplném nebo chybném počtu označení čísel před jmény kandidátů, škrtání nebo připisování jmen,
znamená zneplatnění volebního lístku. Neplatné volební lísky jsou z volby vyřazeny.
4. Ke shromáždění volebního lístků je určena volební urna.
Článek 8
Výsledek volby
1. O každé volbě a případných dalších kolech vede volební komise volební protokol.
Mimo standardní prezenční údaje volby, je uveden počet vydaných, odevzdaných, platných, neplatných
volebních lístků a počet hlasů získaných jednotlivými kandidáty s výsledkem jejich volby – zvolen,
nezvolen.
2. Předseda volební komise, po každém volebním kole, oznámí uvedené údaje plénu VH.
3. Volební protokol podepisují všichni členové volební komise s uvedením jména a funkce.
V Jihlavě dne 26. 5. 2018
Novák Bohumil – předseda

Mgr. Krauskopf Jiří - místopředseda

