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Volební řád valné hromady České federace Spastic Handicap konané dne 26. 2. 2022

Valná hromada České federace Spastic Handicap, z.s. (dále jen „Valná hromada“ a „ČFSH“) se 
usnesla na tomto volebním řádu:

Článek 1

Společná mandátová, návrhová a volební 
komise valné hromady

1. Volba tří členů společné mandátové, 
návrhové a volební komise (dále jen „Společná 
komise“) se koná veřejným hlasováním 
delegátů Valné hromady.

2. Společná komise si volí ze svého středu 
předsedu.

3. O způsobu volby předsedy Společné komise 
rozhoduje Společná komise.

4. Volby konané Valnou hromadou řídí 
předseda Společné komise.

5. Společná komise potvrzuje platnost mandátů 
delegátů a jejich oprávnění účastnit se a 
hlasovat na Valné hromadě. 

Článek 2

Návrhy kandidátů na funkci předsedy, 1. 
místopředsedy, členů předsednictví a 

kontrolora

1. Návrh kandidáta je oprávněn podat každý
řádný člen, vedoucí realizačního týmu či 
předsednictvo. Navržený kandidát musí se svou 
kandidaturou vyslovit souhlas, a to podpisem ke 
svému jménu v návrhu, v opačném případě 
nelze o její kandidatuře hlasovat.

2. Návrh kandidáta obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) jméno nebo název navrhovatele,

c) datum a podpis navrhovatele.

d) podepsaný souhlas kandidáta se   
svým zvolením.

3. Není-li návrh kandidáta úplný, takový návrh
nebude zařazen do hlasování. O tom, zdali je 
návrh úplný, rozhoduje Společná komise.

Článek 3

Způsob volby

1. Jména kandidátů se v návrhu uvádějí v
abecedním pořadí.

2. O tom, je-li volba veřejná anebo tajná,
rozhoduje Valná hromada před zahájením 
voleb.

3. Volba je platná, jestliže počet přítomných
oprávněných hlasů tvoří nadpoloviční většinu
pozvaných.

Článek 4

Zahájení volby

1. Předseda Společné komise přečte kandidátní 
listinu a udělí kandidátům slovo, každému však 
nejdéle na pět minut.

2. Navržení kandidáti vyjádří souhlas se svou
kandidaturou.

3. Po vystoupeních kandidátů se zahájí rozprava
k volbě.

Článek 5

Průběh veřejné volby

1. Veřejně hlasuje delegát zvednutím ruky.

2. Společná komise oznámí, kolik delegátů 
hlasovalo „pro“, kolik bylo „proti“ a kolik     
delegátů se zdrželo hlasování.
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Článek 6

Průběh tajné volby

1. Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku 
vyjádří souhlas s jedním z kandidátů.

2. V prvním kole je zvolen kandidát, který 
získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
delegátů.

3. Jestliže v prvním kole nezískal žádný z
kandidátů nadpoloviční většinu přítomných
delegátů, postupují do druhého kola dva
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů; je-li 
takových kandidátů více, postupují do druhého 
kola všichni kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů.

4. V druhém kole je zvolen ten kandidát, který
získal nadpoloviční většinu hlasů od 
přítomných delegátů.

5. Pokud ve druhém kole nezíská žádný 
kandidát nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen 
kandidát s prostou většinou hlasů.

Článek 7

Sčítání hlasů při tajné volbě

1. Sčítání hlasů provádí Společná komise.

2. Výsledek hlasování každého kola volby 
oznámí Valné hromadě předseda Společné 
komise.

3. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na 
jiném než vydaném tiskopise a ten, který je 
upraven jiným způsobem, než je stanoveno. 
Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který 
nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost 
hlasovacího lístku, ale takový kandidát se pro 
volbu nezapočítává.

4. Vznikne-li pochybnost o platnosti 
hlasovacího lístku, rozhodne o ní Společná
komise.

Článek 8

Závěrečná ustanovení 

1. Tento volební řád schválila Valná hromada 
ČFSH dne 26. února 2022 a nabývá účinnosti
okamžikem jeho schválení.

Irena Ráčková 

1. místopředsedkyně České federace Spastic Handicap, z. s.




