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VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČBAS

Český badmintonový svaz, z.s.

Volební řád valné hromady ČBaS, z.s.
Článek I.
Volební komise

1.

Volby organizuje na valné hromadě ČBaS (dále jen „valná hromada“) tříčlenná volební komise
valné hromady (dále jen „volební komise“).

2.

Volba členů volební komise se koná veřejným hlasováním.

3.

Volební komise si zvolí ze svého středu předsedu, který řídí volby konané valnou hromadou.

4.

Pokud není tímto volebním řádem nebo ostatními předpisy ČBaS upraven postup volby,
rozhoduje o něm volební komise.

Článek II.
Návrhy kandidátů
1.

Návrh kandidáta je oprávněn podat kterýkoliv člen ČBaS.

2.

Návrh

kandidáta

se

podává

písemně

na

sekretariát

ČBaS

nejpozději

15

dnů

před konáním valné hromady a obsahuje
a)

jméno a příjmení kandidáta,

b)

funkci, pro kterou je kandidát navrhován,

c)

souhlas kandidáta s kandidaturou,

d)

jméno nebo název navrhovatele,

e)

stručné odůvodnění návrhu,

f)

datum a podpis navrhovatele.

3.

Pokud není návrh úplný, je sekretariát ČBaS oprávněn vyzvat navrhovatele k doplnění.

4.

Sekretariát ČBaS seznam kandidátů neprodleně po uplynutí lhůty dle odst. 2 vhodným způsobem
publikuje na internetových stránkách provozovaných ČBaS.

5.

Pokud je počet kandidátů nižší než počet obsazovaných míst, mohou být návrhy kandidátů
podávány až do okamžiku stanoveného volební komisí či okamžiku volby.

Článek III.
Volba
1.

Tento volební řád upravuje volbu předsedy ČBaS, členů dozorčí rady, členů legislativní rady
a předsedů odborných komisí.

2.

Při volbě předsedy ČBaS a předsedů odborných komisí je nutná přítomnost kandidáta
na zasedání valné hromady, v ostatních volbách, není-li kandidát volbě přítomen, je třeba
předložit alespoň písemný souhlas kandidáta.

3.

Po přečtení kandidátní listiny se udělí kandidátům slovo, každému však nejdéle na pět minut.

4.

Po vystoupeních všech kandidátů je vedena rozprava k volbě.
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Volby se konají tajným hlasováním, pokud valná hromada hlasováním nerozhodne
v konkrétním případě, že hlasování bude veřejné. Pokud je navržen jen jeden kandidát, hlasuje se
veřejně.

6.

Volba je platná, je-li přítomna alespoň polovina všech delegátů, což ověří volební komise.

7.

O zvolení kandidáta rozhodují přítomní delegáti. Delegát volí tak, že na hlasovací lístek doplní
jméno či jména z navržených kandidátů dle pokynů volební komise, přičemž o každém
navrhovaném kandidátovi se hlasuje samostatně.

Článek IV.
Sčítání hlasů
1.

Neplatný je lístek, který byl odevzdaný na jiném než vydaném tiskopisu, a rovněž ten, který je
upraven jiným způsoben, než je stanoveno tímto volebním řádem či pokyny volební komise.

2.

Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího
lístku, avšak takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.

3.

Pokud vznikne pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o jeho platnosti volební
komise.

4.

V prvním kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů v pořadí podle většího počtu získaných hlasů až do počtu obsazovaných míst.

5.

Nejsou-li v prvním kole obsazena volená místa, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují
nezvolení kandidáti z prvního kola, kteří mezi nezvolenými kandidáty získali v prvním kole
nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet obsazovaných míst,
přičemž při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. Ve druhém kole
je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů.

6.

Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se volba pouze
mezi těmito kandidáty.

7.

Výsledek hlasování každého kola volby oznámí valné hromadě předseda volební komise.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.

Změny, doplňky nebo vydání tohoto řádu schvaluje Výkonný výbor ČBaS.

2.

Tento řád nabývá účinnosti dne 28. 4. 2016.

V Praze dne 27. 4. 2016

Mgr. Hana Procházková,
předsedkyně ČBaS, z.s.
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