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VOLEBNÍ ŘÁD
pro Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen „SKFČR“)
konanou v sobotu 24. února 2018 v Praze; pro případnou náhradní Valnou hromadu Svazu kulturistiky a
fitness České republiky, z. s. (dále jen „SKFČR“) konanou v pátek 30. března 2018 v Čelákovicích

Valná hromada SKFČR (dále též jen „VH“) se v souladu se Stanovami SKFČR usnesla na tomto
Volebním řádu:
1. Přípravný výbor a Volební komise VH
1.1. Volby připravuje pro VH Výkonný výbor SKFČR.
1.2. VH zvolí veřejným hlasováním volební komisi (dále jen „VK“), která má 5 členů.
1.3. Návrhy na člena VK předkládá Výkonný výbor SKFČR VH.
1.4. VK si volí ze svého středu předsedu.
1.5. Volby konané na VH řídí předseda VK.
1.6. Pokud není tímto Volebním řádem, Jednacím řádem, Stanovami nebo usnesením Valné
hromady upraven postup volby, rozhoduje o něm VK.
2. Obecná ustanovení o volbách do orgánů SKFČR
2.1. Návrh kandidáta do orgánů SKFČR, které volí VH (předseda, členové Výkonného výboru,
předseda a členové Disciplinární komise, členové Revizní komise), je oprávněn podat
kterýkoliv delegát či člen Výkonného výboru SKFČR.
2.2. Neurčuje-li tento volební řád jinak, mohou se volby jakožto kandidáti zúčastnit pouze ty osoby,
které byly navrženy do funkce nejpozději tři dny před konáním řádné valné hromady, na níž se
má volba uskutečnit, a to písemným návrhem doručeným spolku, který obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován,
c) souhlas kandidáta s volbou,
d) jméno nebo název navrhovatele,
e) datum a podpis navrhovatele.
2.3. V případě, že návrh kandidáta nesplňuje podmínky dle odst. 2.2. k takovému návrhu se bez
dalšího nepřihlíží.
2.4. Je-li počet kandidátů nižší než počet obsazovaných míst, mohou být návrhy kandidátů
dodatečně podávány přímo na schůzi VH, a to Výkonnému výboru až do zahájení
projednávání bodu, v jehož rámci má k volbě příslušného orgánu dojít.
2.5. Po čtení kandidátní listiny se udělí kandidátům slovo, každému však nejdéle na tři minuty.
2.6. Po vystoupení kandidátů se zahájí rozprava k volbě.
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2.7. Volby se konají tajným hlasováním za použití hlasovacích lístků.
2.8. Platný způsob označení kandidátů a postup při hlasování jsou upraveny v čl. 3 tohoto
volebního řádu ke každému orgánu SKFČR jednotlivě.
2.9. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové VK.
2.10. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise, a ten, který je
upraven jiným způsobem, než je stanoveno tímto volebním řádem. Každý delegát má právo
ke každému hlasování hlasovat pouze jedním (1) lístkem.
2.11. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní VK.
2.12. Výsledek hlasování každého kola volby oznámí Valné hromadě předseda VK.
3. Zvláštní ustanovení o volbách do orgánů SKFČR
3.1. Volba při obsazování funkce: (i) prezidenta, (ii) člena Výkonného výboru, tj. funkce předsedy
ekonomické komise, předsedy sportovně technické komise a rozhodčích, předsedy
trenérsko-metodické komise a mládeže, předsedy komise škol, předsedy komise
vrcholového sportu a (iii) předsedy disciplinární komise:
a) Delegát volí tak, že při volbě označí na určeném místě hlasovacího lístku toho kandidáta,
kterého volí do příslušného orgánu SKFČR, jinak je hlasovací lístek neplatný.
b) V prvním kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů, podle Stanov SKFČR.
c) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, koná se
druhé kolo volby.
d) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet
hlasů. Je-li více kandidátů na prvním nebo druhém místě, kteří získali stejný počet
hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.
e) Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů.
3.2. Volby při obsazování do funkce: (i) člena revizní komise a (ii) člena disciplinární komise:
a) Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas nejvýše s takovým počtem
kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst, a to způsobem uvedeným na
hlasovacím lístku.
b) V prvém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů.
c) Pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než je počet obsazovaných
míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů
pro kandidáty na volitelných místech nebo mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
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d) Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet míst, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.
e) Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými
získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů,
než je počet obsazovaných míst. Obsadí-li dle počtu hlasů obdržených v prvním kole
poslední postupové místo podle věty první více kandidátů, postupují do druhého kola
všichni tito kandidáti
f)

Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů.

g) Pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů více kandidátů, než je
počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
h) Nastane-li rovnost pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi
nimi volba.
3.3. Záznam výsledků hlasování
a) O výsledku hlasování každé volby se sepíše zápis, který podepíší všichni členové VK;
v zápise o hlasování se uvede:
- počet vydaných hlasovacích lístků,
- počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,
- počet neodevzdaných hlasovacích lístků,
- počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty,
- konstatování o zvolení, nebo nezvolení kandidáta.
b) Výsledky hlasování každého kola volby oznámí VH v souladu s předchozím bodem
předseda VK.
3.4. Způsob hlasování a neplatnost hlasovacího lístku
a) Delegát způsobem uvedeným na hlasovacím lístku označí kandidáta do příslušného
orgánu SKFČR. Delegát může označit způsobem uvedeným na hlasovacím lístku
maximálně tolik kandidátů, kolik je počet obsazovaných míst při dané volbě.
b) Hlasovací lístek je neplatný, jsou-li pořadová čísla nebo jména kandidátů přeškrtána,
jsou-li na hlasovací lístek dopsáni další kandidáti, je-li označeno způsobem uvedeným
na hlasovacím lístku více kandidátů, než je počet obsazovaných míst při dané volbě,
případně je-li hlasovací lístek upraven jiným způsobem.
c) Prázdný hlasovací lístek, tj. hlasovací lístek, na kterém není označen ani jeden
kandidát, způsobem uvedeným na takovém hlasovacím lístku, je neplatný.
d) Delegát vloží hlasovací lístek do schránky pro hlasování.
d) Volby do jednotlivých orgánů SKFČR se uskuteční v následujícím pořadí:
(1) Prezident SKFČR
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(2) Výkonný výbor
A. Předseda ekonomické komise
B. Předseda sportovně technické komise a rozhodčích
C. Předseda trenérsko-metodické komise a mládeže
D. Předseda komise škol
E. Předseda komise vrcholového sportu
(3) Předseda Disciplinární komise
(4) Členové Disciplinární komise
(5) Členové Revizní komise
3.5. V případě, že kandidát kandiduje do více funkcí orgánů SKFČR a dle stanov SKFČR nebo
platných právních předpisů nelze sloučit výkon těchto funkcí, je kandidát v případě zvolení
do funkce, o které je hlasováno VH SKFČR dříve, automaticky vyškrtnut z hlasovacího lístku
k další volbě do funkce jiného orgánu SKFČR. Na tuto skutečnost upozorní přítomné
delegáty Předsedající.
4. Účinnost
4.1. Volební řád nabývá účinnosti okamžikem přijetí VH.
4.2. Tento volební řád zůstane účinný i pro další zasedání valné hromady SKFČR, nebude-li
schválen volební řád nový.
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