Český svaz plaveckých sportů
schválena dne: 29.5. 2011
platná od: 30.5. 2011

směrnice č. 13/2011
směrnice kategorie: A

VOLEBNÍ ŘÁD
Konference Českého svazu plaveckých sportů
článek 1
Tento volební řád upravuje způsob volby členů do orgánů ČSPS ve smyslu čl. stanov
ČSPS.
článek 2
VOLEBNÍ KOMISE
1.

Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená konferencí.

2.

Volební komise má 3 členy. Volba členů volební komise je prováděna veřejným
hlasováním delegátů.

3.

Sčítání volebních lístků, posuzování jejich platnosti, jakož i veřejné vyhlašování
výsledků voleb, vykonává volební komise.

článek 3
ZÁSADY VOLBY
1.

Volba předsedy, místopředsedy a členů revizní komise ČSPS se provádějí tajným
hlasováním pokud je na příslušnou funkci navržen více než 1 kandidát. Ke zvolení
v prvním kole je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů z nadpoloviční přítomné
většiny delegátů.

2.

Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce
zvolen a tuto přijme, pozbývá automaticky kandidatury pro volbu na další funkci.

3.

Nejprve je volen předseda ČSPS, poté místopředseda, členové výkonného výboru
a členové revizní komise.

4.

Volební komise vychází z návrhů, které byly předloženy odstupujícím výkonným
výborem, oddíly, výbory sekcí a delegáty konference. Návrhy na kandidáty lze
předkládat do zahájení hlasování.

5.

Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje zakroužkováním jména kandidáta pro
kterého delegát hlasuje.
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článek 4
VOLBA PŘEDSEDY ČSPS
1.

V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se
na tuto funkci 2. kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z 1.
kola voleb, a to podle celkového počtu hlasů.

2.

V případě, že ani ve 2. kole voleb neobdrží jeden ze dvou kandidátů nadpoloviční
většinu hlasů, je zvolen ten, kdo obdrží prostou většinu hlasů přítomných delegátů.

3.

Jestliže na funkci předsedy bude navržen pouze 1 kandidát, rozhoduje o zvolení
prostá většina odevzdaných hlasů.

článek 5
VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY ČSPS
1.

Konference volí 1 místopředsedu. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží
nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se 2. kolo, ve kterém kandidují dva
nejúspěšnější kandidáti z 1. kola, a to podle celkového počtu hlasů.

2.

V případě, že ani ve 2. kole neobdrží některý z kandidátů nadpoloviční většinu
hlasů, rozhoduje prostá většina hlasů.

článek 6
VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSPS
1.

Konference volí dále 5 členů výkonného výboru, po jednom z výboru každé sekce,
kteří byli zvoleni valnými hromadami sekcí. Ke zvolení je zapotřebí souhlas vždy
alespoň nadpoloviční většiny hlasů z přítomné nadpoloviční většiny delegátů.
Volba probíhá veřejným hlasováním.

2.

V prvním kole kandidují předsedové výborů sekcí. Pokud se některý z předsedů
kandidatury vzdá, nebo neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se 2. kolo,
ve kterém kandiduje místopředseda tohoto výboru sekce. Pokud ani ten není
zvolen, v dalších kolech kandidují zbylí členové výboru sekce, a to v pořadí, které
určí předseda sekce. Pokud není nikdo zvolen nadpoloviční většinou, členem VV se
stává ten člen výboru sekce, který obdržel nejvyšší počet hlasů.

3.

O každém kandidátovi se hlasuje samostatně.
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článek 7
VOLBA REVIZNÍ KOMISE ČSPS
1.

Tři členy revizní komise volí všichni přítomní delegáti konference. Ke zvolení je
zapotřebí souhlas vždy alespoň nadpoloviční většiny hlasů. Souhlas se v případě
tajné volby vyjadřuje zakroužkováním max. 3 jmen kandidátů, pro které delegát
hlasuje. V případě, že bude zakroužkováno více kandidátů, je hlasovací lístek
neplatný. Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nejméně nadpoloviční většina
přítomných delegátů.

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.

3.

Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů než je volených, provede
se 2. kolo hlasování. Zvolení členové revizní komise volí ze svého středu předsedu.
článek 8
ZÁVĚREČNA ÚSTANOVENÍ

1.

Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení delegáty
konference ČSPS. Návrh na změny a doplňky v jeho znění lze uskutečnit jen
v průběhu konání konference s tím, že jejich přijetí podléhá schválení nadpoloviční
většinou hlasů z přítomné nadpoloviční většiny delegátů.

Ing. Vladimír SRB v.r.
Předseda ČSPS
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