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(Návrh) 

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

 
 

§ 1 
Úvod 

Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů do orgánů Českého svazu silového trojboje, 
z.s. ve smyslu Stanov ČSST. Volby řídí předseda volební komise. 

§ 2 
Navrhování kandidátů do orgánů ČSST 

1. VV ČSST připraví návrh kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise ČSST jako součást 
materiálu k jednání valné hromady. 

2. Subjekty sdružené v ČSST mohou ve stanoveném termínu navrhnout do volených funkcí v orgánech 
ČSST libovolný počet kandidátů z řad členů ČSST, přičemž každý subjekt má právo navrhnout pouze 
jednoho kandidáta na funkci předsedy VV ČSST, 6 kandidátů jako členy VV a 3 kandidáty do 
Kontrolní komise. 

3. Z návrhů kandidátů předložených VV a sdruženými subjekty sestaví volební komise kandidátku pro 
volbu předsedy VV ČSST, členů VV a členů KK. Kandidátku zveřejní nejpozději před zahájením 
voleb.  

§ 3 
Volby 

1. O způsobu hlasování pro volbu kandidátů do orgánů ČSST rozhodnou delegáti před zahájením voleb. 
V případě, že na příslušnou funkci je navržen pouze jeden kandidát, volí se veřejným hlasováním.  

2. Předsedu VV ČSST, ostatní členy VV a členy Kontrolní komise volí delegáti s hlasem rozhodujícím. 

3. Každý delegát má jeden hlas, který je nezastupitelný. 

4. Kandidáti jsou řazeni v pořadí, v jakém byli navrženi s tím, že prvními kandidáty v pořadí jsou 
kandidáti navržení VV.  

5. Každý kandidát se představí, oznámí, zda s kandidaturou souhlasí a v průběhu maximálně 5 minut 
může seznámit delegáty valné hromady se svým volebním programem, resp. v případě kandidátů na 
člena VV sdělit, jaké oblasti činnosti svazu by se chtěl věnovat. 

6. Při volbě předsedy VV ČSST je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů. Pokud v 
prvním kole hlasování nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, organizuje se 2. kolo, ve 
kterém kandidují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole. V případě, že ani 
ve 2. kole neobdrží jeden ze dvou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, bude zvolen ten kandidát, 
který obdrží nejvyšší počet odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů je zvolen kandidát, který byl 
navržen dříve. 

7. Při volbě členů Výkonného výboru je zvoleno 6 kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. 
V případě, že někteří kandidáti volení do VV obdrží rovný počet hlasů a počet členů VV by tak přesáhl 
číslo 6, provede se další volba, které se zúčastní pouze ti z kandidátů, kteří měli shodný počet hlasů a 
kteří zároveň obdrželi nejmenší počet hlasů. V případě, že i v další volbě obdrží kandidáti rovný počet 
hlasů, určí zvolené kandidáty los. 
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8. Při volbě členů Kontrolní komise jsou zvoleni 3 kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. V případě, 
že někteří kandidáti volení do KK obdrží rovný počet hlasů a počet členů KK by tak přesáhl číslo 3, 
provede se další volba, které se zúčastní pouze ti z kandidátů, kteří měli shodný počet hlasů a kteří 
zároveň obdrželi nejmenší počet hlasů. V případě, že i v další volbě obdrží kandidáti rovný počet hlasů, 
určí zvolené kandidáty los. 

§ 4 
Hlasování veřejné 

1. Provádí se zdvižením ruky s delegačním lístkem.  

2. Jiný projev se považuje za zdržení se hlasování.  

3. Při veřejném hlasování se hlasuje o každém kandidátovi zvlášť. 

§ 5 
Tajná volba 

1. Pro účely tajné volby připraví volební komise volební lístky se jmény kandidátů navržených do funkcí 
v orgánech ČSST. Volební lístek obdrží každý delegát s hlasem rozhodujícím proti předloženému 
delegačnímu lístku. 

2. Při volbě předsedy VV ČSST se na volebním lístku označuje pouze jeden kandidát na tuto funkci. 
Označení se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem a příjmením preferovaného 
kandidáta, a takto vyplněný lístek se vloží do volební urny nejpozději v čase určeném volební komisí. 

3. Při volbě členů VV ČSST se na volebním lístku označuje pouze 6 kandidátů na tuto funkci. Označení 
se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem a příjmením preferovaného kandidáta, a 
takto vyplněný lístek se vloží do volební urny nejpozději v čase určeném volební komisí. 

4. Při volbě členů Kontrolní komise se na volebním lístku označují pouze 3 kandidáti na tuto funkci. 
Označení se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem a příjmením preferovaného 
kandidáta, a takto vyplněný lístek se vloží do volební urny nejpozději v čase určeném volební komisí. 

5. Při větším počtu označených kandidátů na volené funkce je hlasovací lístek neplatný. 

6. Neplatný hlasovací lístek, stejně jako neodevzdaný nebo nevyplněný hlasovací lístek, se považuje za 
zdržení se hlasování. 

§ 6 
Výsledky hlasování  

1. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího vyhlásí výsledek každého hlasování. Bylo - li  
hlasování veřejné, sdělí počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, počet hlasů odevzdaných 
pro, počet hlasů odevzdaných proti, kolik delegátů se zdrželo hlasování. Pokud některý z kandidátů na 
danou funkci obdrží nadpoloviční většinu hlasů, o dalších kandidátech na tuto funkci se nehlasuje. 
Předseda volební komise na závěr ohlásí, který kandidát byl zvolen. 

2. V případě tajného hlasování sdělí předseda volební komise počet vydaných hlasovacích lístků, počet 
odevzdaných platných hlasovacích lístků, počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků, počet 
neodevzdaných hlasovacích lístků, počet platných hlasů odevzdaných pro toho kterého kandidáta a na 
závěr ohlásí, kteří kandidáti byli zvoleni a na jakou funkci.  

3. Každý člen může vznést při hlasování nebo bezprostředně poté námitku proti průběhu nebo výsledku 
hlasování. O takové námitce rozhodne valná hromada hlasováním bez rozpravy. Vyhoví - li valná 
hromada námitce, musí se hlasování opakovat. 

§ 7 
Závěrečná ustanovení 

Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou ČSST. Návrhy 
na změny a doplňky v jeho znění lze uskutečnit jen v průběhu konání valné hromady s tím, že jejich přijetí 
podléhá schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 


