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B2 VOLEBNÍ ŘÁD ČSJ – NÁVRH
1. Volby volených orgánů Českého svazu jachtingu (dále jen ČSJ) konají se na volební Valné
hromadě ČSJ, to je na poslední Valné hromadě ČSJ volebního období nebo na mimořádné
Valné hromadě ČSJ, pokud se tato usnese provést doplňkové nebo úplné volby.
2. Volby řídí volební komise, zvolená delegáty v úvodu Valné hromady ČSJ. Volební komise je
vždy s lichým počtem členů. Její práci a průběh voleb řídí předseda Volební komise, volený
všemi členy Volební komise. Předseda Volební komise podepisuje protokol o volbách volených
orgánů ČSJ a vyhlašuje výsledky voleb.
3. Volenými orgány ČSJ jsou předseda ČSJ, místopředseda ČSJ, členové výkonného výboru
ČSJ, členové kontrolní komise ČSJ. Volby členů volených orgánů ČSJ jsou tajné. Valná
hromada ČSJ může rozhodnout o volbě aklamcí v případě, že počet kandidátů na hlasovacím
lístku je shodný s počtem volených míst. Na hlasovacích lístcích mohou být uvedeni pouze
kandidáti, kteří s kandidaturou do volených orgánů ČSJ prokazatelně souhlasí. U nepřítomných
kandidátů musí být k dispozici písemný souhlas s kandidaturou do volených orgánů ČSJ.
4. Volba volených orgánů ČSJ probíhá odděleně, a to v následujícím pořadí:
4.1. předseda ČSJ
4.2. místopředseda ČSJ
4.3. ostatní členové Výkonného výboru ČSJ
4.4. Kontrolní komise ČSJ
Bezprostředně po každé volbě budou sečteny platné hlasy a vyhlášen výsledek volby.
5. Volba předsedy ČSJ
5.1. Delegáti obdrží volební lístek se jmény kandidátů na funkci předsedy ČSJ. Před vlastním
zahájením volby má každý delegát Valné hromady ČSJ právo navrhnout doplnění
hlasovacího lístku o další kandidáty. Jiný než hlasovací lístek je neplatný. Vyplněný
hlasovací lístek je platný, je-li na něm označen pouze jediný kandidát.
5.2. Zvolen předsedou ČSJ je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
z odevzdaných platných hlasovacích lístků. V případě, že v prvním kole není zvolen žádný
z kandidátů nadpoloviční většinou, postupují do druhého kola 2 kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů z prvního kola. Ve druhém kole je předsedou ČSJ zvolen ten kandidát, který
v tomto kole získal větší počet platných hlasů. Nezvolení kandidáti mohou být voleni do
dalších volených orgánů ČSJ.
6. Volba místopředsedy ČSJ
6.1. Delegáti obdrží volební lístek se jmény kandidátů na funkci místopředsedy ČSJ. Před
vlastním zahájením volby má každý delegát Valné hromady ČSJ právo navrhnout doplnění
hlasovacího lístku o další kandidáty. Jiný než hlasovací lístek je neplatný. Vyplněný
hlasovací lístek je platný, je-li na něm označen pouze jediný kandidát.
6.2. Zvolen místopředsedou ČSJ je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
z odevzdaných platných hlasovacích lístků. V případě, že v prvním kole není zvolen žádný
z kandidátů nadpoloviční většinou, postupují do druhého kola 2 kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů z prvního kola. Ve druhém kole je místopředsedou ČSJ zvolen ten kandidát,
který v tomto kole získal větší počet platných hlasů. Nezvolení kandidáti mohou být voleni
do dalších volených orgánů ČSJ.
7. Volba sedmi dalších členů Výkonného výboru ČSJ
7.1. Delegáti obdrží volební lístek se jmény kandidátů na funkci člena Výkonného výboru ČSJ.
Před vlastním zahájením volby má každý delegát Valné hromady ČSJ 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 a nejvýše sedm
kandidátů.
7.2. Volba probíhá jednokolově. Zvoleno členem Výkonného výboru ČSJ je 7 kandidátů
s nejvyšším počtem hlasů z platných hlasovacích lístků. V případě shody počtu hlasů
z platných hlasovacích lístků ve výsledném pořadí mezi sedmým a následujícím
kandidátem jsou zvoleni členem Výkonného výboru ČSJ pouze kandidáti s vyšším počtem
hlasů z platných hlasovacích lístků než získal ve výsledném pořadí sedmý kandidát a se
uskuteční doplňující kolo(a) volby, ve kterém se bude rozhodovat pouze mezi kandidáty se
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stejným počtem hlasů z předchozího kola jako měl ve výsledném pořadí sedmý kandidát,
do rozhodnutí s vyšším počtem hlasů z platných hlasovacích lístků. V případě že
doplňující kolo volby nerozhodne, proběhne kolo další opět mezi kandidáty s počtem hlasů
shodným jako v celkovém pořadí sedmý kandidát.
8. Volba členů Kontrolní komise ČSJ
8.1. Kontrolní komise ČSJ má lichý počet členů, minimálně tři. O počtu členů Kontrolní komise
ČSJ rozhodne Valná hromada ČSJ na návrh Výkonného výboru ČSJ před zahájením
volby členů Kontrolní komise ČSJ.
8.2. Delegáti obdrží volební lístek se jmény kandidátů na funkci člena Kontrolní komise ČSJ.
Před vlastním zahájením volby má každý delegát Valné hromady ČSJ 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 a
nejvýše počet kandidátů schválený Valnou hromadou ČSJ před touto volbou.
8.3. Volba probíhá jednokolově. Zvoleni členem Kontrolní komise ČSJ jsou kandidáti v počtu
dle rozhodnutí Valné hromady ČSJ, kteří získali nejvyšší počet hlasů z platných
hlasovacích lístků. V případě shody počtu hlasů z platných hlasovacích lístků mezi ve
výsledném pořadí posledním zvoleným kandidátem a následujícím nezvoleným,
proběhnou další kola volby obdobně jako u volny členů Výkonného výboru ČSJ (viz bod.
7.2.).
9. Doplňovací volba do voleného orgánu ČSJ
9.1. Odstoupí-li nebo zemře některý ze zvolených členů orgánu ČSJ ze své funkce v průběhu
volebního období, pak Výkonný výbor ČSJ provede na uvolněné místo na svém nejbližším
zasedání dodatečnou volbu. Funkční období člena Výkonného výboru ČSJ, resp. orgánu
ČSJ zvoleného dodatečnou volbou, končí společně s funkčním obdobím zvoleného
Výkonného výboru ČSJ, resp. orgánu ČSJ nebo neschválením této volby nejbližší Valnou
hromadou ČSJ.
9.2. Nejbližší Valná hromada ČSJ po takové dodatečné volbě Výkonným výborem ČSJ hlasuje
o schválení této volby aklamací. Dodatečná volba Výkonným výborem ČSJ je schválena,
jestliže Valná hromada ČSJ tuto volbu schválí nadpoloviční většinou.
9.3. V případě, že dodatečná volba Výkonného výboru není schválena, proběhne nová volba
na uvolněné místo člena voleného orgánu ČSJ.
9.4. Delegáti obdrží volební lístek se jmény kandidátů na uvolněnou funkci člena voleného
orgánu ČSJ. Před vlastním zahájením volby má každý delegát Valné hromady ČSJ právo
navrhnout doplnění hlasovacího lístku o další kandidáty. Jiný než hlasovací lístek je
neplatný. Vyplněný hlasovací lístek je platný, je-li na něm označen pouze jediný kandidát.
9.5. Zvolen členem voleného orgánu ČSJ je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu
hlasů z odevzdaných platných hlasovacích lístků. V případě, že v prvním kole není zvolen
žádný z kandidátů nadpoloviční většinou, postupují do druhého kola 2 kandidáti s
nejvyšším počtem hlasů z prvního kola. Ve druhém kole je členem voleného orgánu ČSJ
zvolen ten kandidát, který v tomto kole získal větší počet platných hlasů.
9.6. Funkční období takto zvoleného člena voleného orgánu ČSJ končí současně se
skončením funkčního období orgánu ČSJ, do kterého byl kandidát zvolen.
10. Předseda volební komise na závěr voleb zopakuje výsledky, kterých bylo volbami dosaženo
a zhodnotí průběh voleb.

Schválila Valná hromada ČSJ dne ………………..2017
Ing. Karel Bauer, předseda ČSJ

