
 

Z á v a z n ý  v z o r 

V O L E B N Í    Ř Á D 
valné hromady sekce ČSK 

===================================================== 

 

V souladu s článkem 3 odst. 8. stanov Českého svazu kanoistů, z.s. (ČSK) si Konference ČSK, 

konaná dne 29. 6. 2021, vyhradila právo rozhodnout o přijetí vnitřního předpisu ČSK, který 

blíže upravuje průběh zasedání volební valné hromady sekce ČSK a schválila tento vzor 

volebního řádu valné hromady sekce ČSK.   

 

Tento vzor je závazný pro všechny sekce ČSK a tyto jsou povinny se jím řídit v případě konání 

volební valné hromady sekce ČSK. Výjimku tvoří záležitosti, které si může sekce ČSK upravit 

samostatně, pokud je to tímto vzorem výslovně povoleno. 

 

 

článek 1 

Volební řád 

 

Tento volební řád upravuje způsob a průběh volby členů volených orgánů a komisí sekce 

Českého svazu kanoistů, z.s. (ČSK) volených valnou hromadou sekce ČSK (dále jen VHS).  

 

článek 2 

Volební komise 

 

1. Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená VHS. Volební komise dohlíží na 

průběh voleb a potvrzuje jejich platnost. 

 

2. Volební komise má 3 členy a jejich volba je prováděna veřejným hlasováním účastníků 

VHS s hlasem rozhodujícím. 

 

3. Volební komise volí ze svého středu předsedu s tím, že předsedou je zvolen člen, který získá 

nejvíce hlasů. 

 

4. Volební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy volební komise. 

 

5. Za podmínek jednacího řádu VHS volební komise účinně spolupracují s předsedajícím 

VHS a mandátovou komisí.  

 

článek 3 

Zásady volby 

 

1. VHS je schopna jednat, usnášet se a volit členy orgánů a komisí sekce VHS, a včetně jejich 

předsedů, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina zástupců pozvaných členských 

oddílů/klubů. VHS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků 

s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 



nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je VHS usnášeníschopná v počtu 

přítomných. 

 

2. Volba členů orgánů a komisí, včetně jejich předsedů se provádí veřejným hlasováním 

(aklamací). Volební období je čtyřleté. 

 

3. Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen a 

tuto přijme, pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci. Do všech volených funkcí je 

možné kandidovat a být zvolen i opakovaně, tj. v neomezeném počtu volebních obdobích i 

po sobě jdoucích. 

 

4. Kandidát nemusí být současně účastníkem VHS. 

 

5. Nejprve je volen předseda sekce, poté členové výboru sekce, poté předseda a členové 

revizní komise a poté členové disciplinární komise, případně členové dalších odborných 

komisí.    

 

6. Volební komise vychází z návrhů, které byly na základě výzvy svolavatele VHS jemu 

předloženy členskými oddíly/kluby, a to ve svolavatelem stanovené lhůtě.  

 

7. V případě neúspěšné volby či v případech, které nejsou tímto volebním řádem výslovně 

řešeny, navrhne volební komise VHS další postup. 

 

článek 4 

Volba předsedy sekce  

 

1. Předseda sekce je volen všemi přítomnými účastníky VHS s hlasem rozhodujícím.  

Předseda je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných účastníků 

VHS s hlasem rozhodujícím. 

 

2. V případě, že je navrženo více kandidátů a žádný z nich neobdrží nadpoloviční většinu 

hlasů, uskuteční se na tuto funkci 2. kolo voleb, ve kterém kandidují pouze dva 

nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb. Pokud mají kandidáti shodný počet hlasů, navrhne 

VHS postup řešení volební komise. Jestliže ani ve 2. kole voleb neobdrží jeden ze dvou 

kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se mezi těmito dvěma kandidáty 3. kolo. 

 

  

článek 5 

Volba členů výboru sekce 

 

1. Členové výboru sekce v počtu šesti členů jsou voleni všemi přítomnými účastníky VHS 

s hlasem rozhodujícím 

 

2. Členové výboru sekce jsou zvoleni, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných 

účastníků VHS s hlasem rozhodujícím. 

 

3. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je počet volených členů 

výboru sekce, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů. Pokud mají kandidáti 

shodný počet hlasů, navrhne VHS postup řešení volební komise. Volba pak pokračuje podle 

tohoto postupu. 



 

4. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů, než je volený počet, provede se 

2. kolo voleb. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného počtu 

členů.  

 

článek 6 

Volba revizní komise sekce 

 

1. Předsedu revizní komise sekce volí všichni přítomní účastníci VHS s hlasem rozhodujícím. 

Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina účastníků VHS s hlasem 

rozhodujícím. 

 

2. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je stanovený počet volených 

členů revizní komise, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů. Pokud mají 

kandidáti shodný počet hlasů, navrhne VHS postup řešení volební komise. Volba pak 

pokračuje podle tohoto postupu. 

 

3. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů, než je volených členů, provede se 

2. kolo voleb. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného počtu 

členů.  

 

článek 7 

Volba disciplinární komise sekce 

 

1. Předsedu disciplinární komise sekce volí všichni přítomní účastníci VHS s hlasem 

rozhodujícím. Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina účastníků 

VHS s hlasem rozhodujícím. 

 

2. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je stanovený počet volených 

členů disciplinární komise, určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů. Pokud 

mají kandidáti shodný počet hlasů, navrhne VHS postup řešení volební komise. Volba pak 

pokračuje podle tohoto postupu. 

 

3. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů, než je volených členů, provede se 

2. kolo voleb. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného počtu 

členů.  

 

4. Podle tohoto článku se postupuje i při volbě dalších odborných komisí, budou-li 

rozhodnutím VHS zřízeny. 

 

článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento volební řád byl schválen VHS dne 27. 11. 2021 je platný i pro další jednání a 

rozhodování volební VHS, pokud VHS nerozhodne jinak. 

 

2. Přílohu tohoto volebního řádu tvoří metodika podávání kandidatur pro volbu do orgánů a 

komisí sekce ČSK, včetně vzorové kandidatury. 

 



 



Metodika podávání kandidatur 

pro volbu do orgánů a komisí sekce ČSK 
 

Valná hromada sekce Vodní turistiky ČSK svolaná na 27. 11. 2021 je valnou hromadou volební. 

Z tohoto důvodu předkládá výbor sekce jakožto její svolavatel tuto metodiku pro podávání 

kandidatur do volených orgánů a komisí sekce Vodní turistiky ČSK.  

 

Návrhy kandidátů na obsazení funkcí v orgánech a komisích sekce Vodní turistiky ČSK jsou 

oprávněny podávat členské oddíly a kluby zařazené do sekce Vodní turistiky dle stanov ČSK. 

Návrhy kandidátů je třeba podávat v písemné formě se všemi náležitostmi platného právního 

úkonu.  

 

Návrh jménem členského oddílu / klubu podává a podepisuje jej osoba/osoby oprávněná/é 

zastupovat tento subjekt dle jeho vnitřních předpisů. Návrh je pak třeba doručit nejpozději do 

schválení programu Valné hromady  nebo na e-mail: …. @.....).  

 

V návrhu je nezbytné uvést:  

 

• označení volené funkce (např. předseda sekce, člen disciplinární komise) 

• jméno a příjmení kandidáta  

• datum narození kandidáta  

• adresu trvalého bydliště kandidáta 

• kontaktní spojení 

• název, případně i IČO oddílu / klubu, v němž kandidát působí  

• projednání a schválení návrhu v příslušném orgánu navrhovatele/dne 

• prohlášení kandidáta, že s kandidaturou a eventuální volbou souhlasí, přičemž tato vůle 

musí být vyjádřena písemně a stvrzena podpisem kandidáta  

 

 

Návrh musí obsahovat všechny údaje, včetně podpisu statutárních zástupců navrhovatele, 

kteří svými podpisy mimo jiné stvrzují, že návrh byl projednán v příslušném orgánu 

navrhovatele.  

 

V případě, že návrh nebude obsahovat shora uvedené údaje, bude registrován jako neúplný. 

Osobní doručení návrhu bude navrhovateli potvrzeno na místě, vyžádá-li si to. V případě podání 

návrhu poštou či e-mailem bude doručení potvrzeno elektronickým zasláním dokladu o 

doručení návrhu, bude-li to výslovně vyžadováno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



V z o r 
Hlavičkový papír navrhovatele, tj. členského oddílu / klubu sekce (není povinné) 

 

........................ (název) 

........................ (adresa sídla) 

........................ (IČO) 

 V…………………dne………….. 

  
 

Návrh kandidáta pro volbu do orgánů a komisí sekce Vodní turistiky ČSK na valné 

hromadě sekce konané dne 27. 11. 2021 

___________________________________________________________________ 

 
 

Označení volené funkce: ……………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení kandidáta: ………………………………………………………………. 

  

Datum narození: ………………………………………………………………. 

 

Trvalé bydliště kandidáta:  ………………………………………………………………. 

 

Kontaktní spojení (tel. e-mail): ………………………………………………………………. 

 

Oddíl/klub, jehož je kandidát členem: 

 

  ………………………………………………………………. 

  (doplnit název a IČO oddílu / klubu) 

 

Návrh projednal a schválil:  …………………………………………………………. 
  (doplnit příslušný orgán navrhovatele, včetně data zasedání) 

 

 

Prohlášení navrhovaného, že s kandidaturou a eventuální volbou souhlasí: 
 

S kandidaturou na funkci …………………………….  (doplnit volenou funkci, na kterou je 

kandidatura předkládána) a s případnou volbou souhlasím. 

 

 

   ……………………………… 

   podpis kandidáta 

 

Návrh za oddíl / klub podává: 
(podepisující statutární zástupce/zástupci) 

 

Jméno: ……………………………………. 

 

Funkce: ……………………………………. 

 

Podpis: ……………………………………. 
 


