
 

 

 

 

 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

Tento návrh byl předložen Valné hromadě Českého svazu jachtingu dne 26. března 2023 

  



 

 

Článek I. ZÁKLADNÍ ÚSTANOVENÍ 
(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSJ, který volí volené orgány podle Stanov. Volby 

se řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami, Jednacím řádem a tímto Volební řádem. 

(b) Tímto volebním řádem se řídí veškeré volby orgánů Valné hromady a orgánů ČSJ. 

(c) Volby řídí Volební komise. 

Článek II. NAVRHOVÁNÍ KANDIDÁTŮ 
(a) Členy orgánů Valné hromady může navrhovat Výkonný výbor a kterýkoliv delegát.  

(b) Členy orgánů ČSJ může navrhovat, kterýkoliv základní člen nebo jeho delegát. 

(c) Všichni navržení kandidáti musí vyjádřit se svou volbou souhlas. V případě, že není 

kandidát na Valné hromadě přítomen musí být jeho písemný souhlas předložen Volební 

komisi. 

(d) Volební komise ověří způsobilost být volen všech kandidátů před tím, než je volba 

zahájena. V případě, že je některý z kandidátů nezpůsobilý být volen, pak o této 

skutečnosti vyrozumí Valnou hromadu a učiní se záznam do zápisu z Valné hromady.  

Článek III. PRŮBĚH VOLEB 
(a) Předseda volební komise přednese před zahájením volby jména navržených kandidátů. 

(b) Volby orgánů Valné hromady probíhají veřejně. Nejprve se hlasuje o návrhu Výkonného 

výboru a v případě, že není tento návrh přijat pak se hlasuje o návrzích delegátů. 

(c) Všichni kandidáti do orgánů ČSJ mají možnost přednést kandidátský proslov před tím, 

než je jejich zahájena volba. Délka tohoto proslovu nesmí přesáhnout 5 minut 

a v průběhu tohoto proslovu nesmí být přerušováni. Kandidáti přednesou své proslovy 

v abecedním pořadí. 

(d) Volby orgánů ČSJ probíhají následovně: 

(i) Valná hromada rozhodne o počtu členů, kteří mají být voleni do Kontrolní komise 

a Disciplinární komise.  

(ii) Volby probíhají v tomto pořadí: volba předsedy VV ČSJ, volba místopředsedy VV ČSJ 

odpovědného za sportovní úsek, volba místopředsedy VV ČSJ odpovědného za 

administrativně-technický úsek, volba členů Výkonného výboru, volba členů Kontrolní komise, 

volba členů Disciplinární komise.  

(iii) Volba předsedy VV ČSJ a místopředsedů ČSJ probíhají veřejným hlasováním. Delegáti obdrží 

před volbou od volební komise nebo od pověřených pracovníků sekretariátu hlasovací lístek, 

na němž musí být uveden počet hlasů, kterými disponuje. O kandidátech se hlasuje 

v abecedním pořadí. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, pak 

do druhého kola postupují kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet hlasů. 

V případě, že někteří kandidáti získají shodný počet hlasů, pak do druhého kola postupují oba 

tito kandidáti.  



 

 

(iv) Ostatní volby probíhají tajným hlasováním, pakliže Valná hromada nerozhodne jinak. Delegáti 

obdrží před volbou od volební komise nebo od pověřených pracovníků sekretariátu hlasovací 

lístky. Hlasovací lístky pro každou volbu musí mít odlišnou barvu. Na každém hlasovacím lístku 

musí být uveden počet hlasů, kterými delegát disponuje. Před vlastním zahájením volby má 

každý delegát právo navrhnout doplnění hlasovacího lístku o další kandidáty. Jiný než 

hlasovací lístek je neplatný. Vyplněný hlasovací lístek je platný, je-li na něm označen nejméně 

jeden kandidát. Označí-li delegát na hlasovacím lístku více kandidátů, než je přípustné, nebo 

nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. Volba probíhá jednokolově. Členem 

orgánu ČSJ jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů z platných hlasovacích 

lístků. V případě shody počtu hlasů mezi kandidáty, kteří by byli zvoleni a kteří by nebyli zvoleni 

(tj. v případě členů Výkonného výboru ČSJ mezi čtvrtým a následujícím(i) kandidáty, pro volby 

ostatních orgánů se toto ustanovení použije obdobně) proběhne doplňující kolo volby, ve 

kterém se bude rozhodovat pouze mezi kandidáty se stejným počtem hlasů z předchozího kola.   

(e) Volební komise po sečtení hlasů vyhlásí výsledky volby.  

(f) Volební komise vyhotoví o každé volbě protokol, který je přílohou zápisu z Valné 

hromady.  
 


