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V O L E B N Í   Ř Á D 
Shromážd ění zástupc ů oddíl ů 

Meziokresního kuželká řského svazu Cheb - Sokolov

Základní ustanovení 

Čl. 1 
 Tento Volební řád (dále jen řád) stanoví podmínky a 
způsob voleb volených funkcionářů Meziokresního 
kuželkářského svazu (dále jen MoKS) ve smyslu příslušných 
ustanovení Statutu ČKA (ust. Čl. 9.4.b) ).  

Čl. 2 
Volenými funkcionáři jsou : 
a) Předseda MoKS 
b) Členové Výkonného výboru MoKS (dále jen členové VV 

MoKS). VV musí být minimálně tříčlenný (včetně 
předsedy MoKS) 

Podmínky volitelnosti 

Čl. 3 
Za funkcionáře ve smyslu Čl. 2 může být zvolena každá osoba, 
která je státním občanem České republiky, je registrována 
v ČKA a dosáhla ke dni voleb nejméně věku 21 let. 

Návrh kandidátů 

Čl. 4 
Návrhy kandidátů pro volbu funkcionářů mohou předkládat 
všechny orgány MoKS (Shromáždění zástupců oddílů – dále jen 
„SZO“ a Výkonný výbor – dále jen „VV“), členské oddíly 
MoKS a fyzické osoby, které jsou řádně registrovány ČKA 
v některém oddílu z MoKS ke dni podání návrhu. 
Návrh se podává VV MoKS dle pokynů vydaných VV MoKS. 
Návrh může být rovněž podán přímo na SZO kýmkoliv z výše 
jmenovaných. 

Přihláška kandidáta 

Čl. 5 
Návrh kandidáta musí obsahovat: 
a) jméno kandidáta  
b) název volené funkce, na kterou je kandidát navržen 
c) název či jméno subjektu, který návrh podává 
Navrhovatel zodpovídá za to, že kandidát o své kandidatuře ví a 
souhlasí s ní. Je-li návrh podán na SZO, musí být navržený 
kandidát přítomen a vyslovit souhlas s kandidaturou nebo musí 
být jeho souhlas vhodně doložen (písemně, telefonicky apod.).  

Čl. 6 
Po obdržení všech návrhů osloví VV vhodným způsobem 
všechny navržené kandidáty, ověří si jejich souhlas 
s kandidaturou a ujistí se o tom, že neexistují překážky jejich 
volitelnosti ve smyslu ustanovení Čl. 3 tohoto řádu. 

Volič 

Čl. 7 
Voličem je osoba, která v době konání voleb dosáhla minimálně 
věku 18 let a prokáže se volební komisi svým mandátem ve 
smyslu Čl. 2 Jednacího řádu SZO MoKS  

Volební komise 

Čl. 8 
Volební komise je nejméně tříčlenná. 
 

Čl. 9 
Členem volební komise nesmí být osoba, která kandiduje na 
některou volenou funkci dle Čl. 2 tohoto řádu.  

Hlasovací lístky 

Čl. 10 
Volební komise připraví hlasovací lístky. 
Hlasovací lístky mají formu papíru s předtiskem, stejných 
rozměrů, téže barvy a jakosti. Hlasovací lístky jsou opatřeny 
otiskem razítka VV MoKS. 
Předtisk na hlasovacích lístcích obsahuje jména známých 
kandidátů. Jména případných dalších kandidátů, navržených na 
SZO, se na lístky dopíší ručně. 

Hlasování 

Čl. 11 
Hlasování je tajné. Pokud na volenou funkci kandiduje pouze 
jeden kandidát, lze hlasovat veřejně - aklamací. 
Funkcionáři se volí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v Čl. 2 
tohoto řádu. 

Čl. 12 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Posuzování hlasovacích lístků 
Čl. 13 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nemají potřebné 
náležitosti dle Čl. 10 tohoto řádu. 

Čl. 14 
O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností 
volební komise. 

Sčítání hlasů 
Čl. 15 

Po ukončení hlasování sečte volební komise odevzdané 
hlasy, případně vyloučí neplatné hlasovací lístky. 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování 

Čl. 16 
Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. 
Zápis podepíší členové volební komise. Jestliže některý z členů 
komise podpis odepře, uvedou se důvody. 

Čl. 17 
V zápise volební komise o průběhu a výsledku hlasování se 
uvede: 
a) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a 

počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty; 
b) pořadí kandidátů podle počtu odevzdaných platných hlasů. 

Čl. 18 
Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování ohlásí předseda volební komise výsledek hlasování. 

Volba předsedy MoKS 

Čl. 19 
Za předsedu je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční 
většinu odevzdaných platných hlasů. 
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Čl. 20 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení, poznamená volební komise tuto skutečnost do 
zápisu o výsledku hlasování a oznámí to SZO. Volební komise 
zároveň připraví druhé kolo voleb. 

Čl. 21 
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se 
v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou 
místech. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví 
kandidáti. 

Čl. 22 
Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet 
odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne 
los. 

Čl. 23 
Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto řádu. 

Volba členů VV MoKS 

Čl. 24 
Voleb člena VV MoKS se mohou účastnit i nezvolení kandidáti 
na volbu předsedy MoKS. 

Čl. 25 
Za člena VV MoKS jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle 
nejvyššího počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů 
mezi kandidáty na postupovém a nepostupovém místě se vypíše 
nové kolo voleb pouze mezi těmito kandidáty. Nastane-li 
rovnost i ve druhém kole, členy VV se stávají všichni kandidáti, 
kteří získali stejný počet hlasů potřebný pro postup (žádné další 
kolo nenásleduje).  

Stížnosti na průběh voleb 

Čl. 26 
Stížnosti na průběh voleb mohou být předány volební komisi 
nejpozději do 10 minut po vyhlášení výsledků voleb. O jejich 
vyřízení rozhodne volební komise s konečnou platností a 
s rozhodnutím seznámí SZO. 

Ukončení výkonu funkce zvoleného funkcionáře 

Čl. 27 
Pokud Předseda MoKS v průběhu volebního období přestane 
z jakýchkoli důvodů vykonávat svou funkci (odstoupení, úmrtí, 
přestane splňovat podmínky volitelnosti, apod.), ujme se 
výkonu této funkce kandidát (do doby nejbližší volby nového 
předsedy MoKS), který se ve volbách umístil na 2. místě 
v pořadí, respektive další v pořadí (viz Čl. 17 b) ). 

Čl. 28 
Nelze-li určit nástupce Předsedy MoKS ve smyslu Čl. 27 nebo 
je-li na rozhodném místě více kandidátů, stanoví nástupce VV 
MoKS z členů VV MoKS. 

Odvolání zvoleného funkcionáře 

Čl. 29 
Funkcionáře volené ve smyslu Čl. 2 tohoto řádu lze odvolat 
pouze rozhodnutím delegátů SZO, kteří takového funkcionáře 
volili. 

Čl. 30 
Předsedu odborné komise lze odvolat pouze rozhodnutím VV 
MoKS. 

Závěrečné ustanovení 

Čl. 31 
Tento Volební řád byl schválen SZO MoKS Cheb-Sokolov dne 
23. června 2009 a tímto dnem nabývá účinnosti. 


