
                                                                                                                   V Praze, 29.10.2019 
 

ZÁPIS 
ze 6. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 29. 10. 2019 v restauraci Potrefená husa, Praha - Smíchov. 
 
Schůzi zahájil J. Hodic v 17:15 hod.  
 
Přítomni: 
Jiří Hodic, Miloslav Svoboda, Pavel Šálek, Jiří Šťastný, členové výboru, Jiří Mrkos,  
Nepřítomni: David Fojtík, Martin Jirka 
výbor VT ČSK je usnášeníschopný 
 
Program: 

1) Řešení personálního obsazení výboru sekce vodní turistiky ČSK 
 

J. Hodic zrekapituloval situaci obsazení výboru VT ČSK; v současné době má výbor 6 členů, 
M. Svoboda rezignoval dne 4.10.2019, ve funkci člena výboru končí dne 3.12.2019. J. Hodic 
sdělil svůj názor, že pokud nebude dostatek kandidátů na doplnění výboru, navrhne valné 
hromadě sekce VT ČSK upravit počet členů výboru na 5. Dále sdělil stanovisko právníka 
ČUSu, že v případě zpětvzetí rezignace musí s tímto souhlasit ten orgán, který do funkce 
volil, tedy valná hromada. Další možností mimo doplňující volby valnou hromadou, a to do 
konce volebního období, je kooptace nového člena výborem. V tom případě je nutná 
doplňující volba na nejbližší příští valné hromadě. 
Členové výboru diskutovali možnosti řešení této situace. 
Členové výboru prezentovali své názory na volbu osobnosti vodní turistiky pro r. 2019. 
M. Svoboda a J. Šťastný upozornili na možný rozpor jednacího řádu sekce a stanov ČSK ve 
věci usnášeníschopnosti valné hromady. Prověří J. Hodic. 
 
 
Hlasování per rollam za období od poslední schůze: 
 
J. Hodic dne 26. 09. 2019 požádal o hlasování per rollam: 
Výbor VT ČSK schvaluje volební řád pro volbu osobnosti vodní turistiky dle přílohy č. 1 
M. Svoboda podal protinávrh provést volbu „přímým způsobem“ 
 
Hlasovalo 5 členů výboru 

hlasování pro návrh: 4 pro, 1 proti  návrh byl schválen 
 

J. Hodic dne 1.10. 2019 požádal o hlasování per rollam o osobnosti vodní turistiky pro r. 
2019, a to pomocí přiloženého hlasovacího lístku (příloha č. 2). 
Byli navrženi tito kandidáti: Petr Ptáček, Miloslav Svoboda, Jiří Šťastný 
Hlasovalo 6 členů výboru 
 



Výsledek hlasování:  Petr Ptáček  4 hlasy 
Miloslav Svoboda 1 hlas 
Jiří Šťastný  1 hlas 

Osobností vodní turistiky pro r. 2019 byl zvolen Petr Ptáček. 
 
Termín příští schůze: 5.11.2019 v 16:00 
 
J. Hodic ukončil schůzi v 17:50 hod. 
 
 
                                                                                                                          Ing. Jiří Hodic 
                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 
 
 
Přílohy: 1. volební řád pro volbu osobnosti vodní turistiky 
  2. hlasovací lístek pro volbu osobnosti vodní turistiky 



   
 

1 
 

Volební řád 
 
Tento volební řád upravuje způsob volby osobnosti vodní turistiky. 

 
1. Volbu řídí předseda sekce VT. Hlasování probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailu. 

Své hlasy posílají členové výboru členovi revizní komise, a to ve stanovené lhůtě, která 
nesmí být kratší než 24 hodin od výzvy zaslané předsedou sekce VT. 

 
2. Návrhy kandidátů může podávat každý člen výboru, navržený kandidát musí se svou 

kandidaturou souhlasit. 
 

3. Pokud při volbě nastane situace, kterou tento volební řád neřeší, rozhodne výbor sekce VT 
hlasováním. 

 
4. Předseda zašle všem hlasujícím a členovi revizní komise hlasovací lístek se jmény 

kandidátů a se lhůtou pro hlasování. Jména kandidátů jsou opatřena pořadovými čísly. 
Navržení kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v abecedním pořadí. U jména 
každého kandidáta je prostor pro zaznamenání hlasu. 

 
5. Hlasující volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů označením 

písmenem „A“ u jeho jména. Po každém hlasování člen revizní komise neprodleně 
oznámí výsledek volby všem členům výboru, spolu s tím zašle obdržené hlasovací lístky, 
na kterých doplní jména hlasujících. 

 
6. Neplatný je hlasovací lístek zaslaný v jiné podobě, než byl předsedou hlasujícímu 

předložen a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodě 5. tohoto 
volebního řádu. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o něm 
výbor hlasováním. 

 
7. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů výboru (tedy 

nejméně 4). 
 

8. V případě, že v prvním kole není zvolen žádný z kandidátů, postupují do druhého kola ti 
dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.  

 V případě rovnosti hlasů prvních dvou kandidátů postupují do dalšího kola oba kandidáti. 
 V případě rovnosti hlasů na druhém místě, postupují do dalšího kola první kandidát a 

všichni kandidáti se stejným počtem hlasů na druhém místě. 
 V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvním místě, postupují do dalšího kola všichni 

kandidáti se stejným počtem hlasů na prvním místě. 
 

9. V případě, že do druhého kola postoupí více než dva kandidáti, volba se opakuje. 
 

10. V případě, že při volbě ze dvou kandidátů žádný z nich nezískal nadpoloviční většinu 
hlasů všech hlasujících, postupuje do dalšího kola sám ten z nich, který získal více hlasů. 
Při rovnosti hlasů u 2 kandidátů se volba opakuje pouze jednou. Pokud ani poté nezíská 
kandidát nadpoloviční většinu hlasů, volba se přeruší a následuje dohodovací řízení, 
kterého se účastní všichni členové výboru VT a člen revizní komise. 

 
11. V případě, že kandidát, o němž se hlasovalo samostatně, nezískal nadpoloviční většinu, 

volba se opakuje pouze jednou. Poté se volba přeruší a následuje dohodovací řízení, 
kterého se účastní všichni členové výboru VT a člen revizní komise. 

 
 



Hlasovací lístek (1) 

OSOBNOST VODNÍ TURISTIKY 2019 
 
 

 

pořadové číslo jméno a příjmení    volba (A) 

 
1. 

 
Petr Ptáček 
 

 
A 

 
2. 

 
Miloslav Svoboda 
 

 

 
3. 

 
Jiří Šťastný 
 

 

 

Hlasující volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů označením 
písmenem „A“ u jeho jména. 

Své hlasy posílají členové výboru členovi revizní komise, a to ve lhůtě do 3. 10. 2019 do 
20:00 hod. 

Neplatný je hlasovací lístek zaslaný v jiné podobě, než byl předsedou hlasujícímu předložen a 
ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodě 5. volebního řádu. 


	csk_vt_6_19.docx
	volba.doc
	hlasovací lístek_1.docx

