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Regionální sdružení ČUS Olomouc 
NÁVRH 

VOLEBNÍ  ŘÁD 
24. regionální valné hromady ČUS okresu Olomouc, 

12. června 2014  – Olomouc. 
____________________________________________________ 

 
I. 
 

         Tento volební řád upravuje a specifikuje volbu členů orgánů RS ČUS 
Olomouc ve smyslu čl. VIII.  registrovaných Stanov RS ČUS Olomouc. 
 

II. 
Volební komise. 

 
1. Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená delegáty RVH. 
 
2. Volební komise má 5 členů, z nich 1 navrhne VV RS, další 4 jsou voleni 

valnou hromadou ze zástupců obou komor. Ke zvolení člena komise stačí 
nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů RVH. Volba členů volební 
komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů RVH. 

 
3. Komise se může usnášet, je – li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 

Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů. 
 
4. Činnost komise řídí a administrativně a technicky zajišťuje předseda, 

navržený VV RS. 
 

III. 
Zásady volby. 

 
1. Volba předsedy RS, členů výkonného výboru RS a dozorčí rady RS se 

provádí tajným hlasováním. 
 
2. Na 24. RVH ČUS probíhá volba : 

a. předsedy RS ČUS 
b. 4 členů výkonného výboru RS ČUS 
c. 3 členů revizní komise RS ČUS 

 
3. Nejprve je volen předseda RS ČUS, poté členové VV RS ČUS a členové 

Revizní komise RS ČUS. 
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4. Volební komise při zajištění voleb vychází z návrhů, které byly na základě 
výzvy svolavatele 24. RVH ČUS – výkonného výboru RS ČUS Olomouc, 
jemu předloženy sdruženými subjekty, tj. tělovýchovnými jednotami, 
sportovnímu kluby a okresními sportovními svazy ve lhůtě, stanovené VV 
RS ČUS – 31.5. 2014 . 

 
5. Navrhován a volen může být pouze člen subjektu, sdruženého v RS ČUS a 

působícího na území okresu Olomouc. 
 

IV. 
Průběh voleb. 

 
1. Předsedu RS ČUS volí všichni přítomní delegáti RVH na volebním lístku, 

který je sestaven z návrhů sdružených subjektů. Kandidáti jsou zapsáni 
v abecedním pořadí s uvedením jména a příjmení, mateřské TJ/SK nebo 
okresního sportovního svazu.  Souhlas s volbou se vyjadřuje zakroužkováním 
jména kandidáta, pro kterého delegát hlasuje. Delegát může hlasovat pouze 
pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný. 

  
2.  Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů z přítomných delegátů 

RVH. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, 
uskuteční se 2. kolo voleb se dvěma nejúspěšnějšími kandidáty  z 1. kola, ke 
zvolení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů RVH. 

 
3. Jestliže na funkci předsedy RS ČUS bude navržen pouze 1 kandidát, 

uskuteční se volba veřejným hlasováním. Ke zvolení je třeba hlasů 
nadpoloviční většiny přítomných delegátů  RVH. 

 
4. Volba členů VV RS ČUS: -  delegáti RVH  volí 4 členy VV RS ČUS na 

volebním lístku, který je sestaven z návrhů sdružených subjektů. Jednotliví 
kandidáti jsou zapsáni v abecedním pořadí s uvedením jména a příjmení, 
mateřské TJ/SK nebo okresního sportovního svazu. Souhlas s navrženým 
kandidátem se vyjadřuje zakroužkováním jména na volebním lístku. 
Maximálně je možno takto označit 4 jména, jinak je volební lístek neplatný. 
Méně označených jmen není na závadu. 

 
5. Ke zvolení kandidáta je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

delegátů RVH. Pořadí zvolených určí získaný počet hlasů. V případě, že více 
kandidátů obdrží stejný počet hlasů, které by je opravňovaly k volbě do VV 
RS, uskuteční se dodatečná volba pouze mezi těmito kandidáty, dle potřeby i 
opakovaně.   
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6. Jestliže na funkci člena VV RS ČUS jsou navrženi 4 kandidáti uskuteční se 
volba veřejným hlasováním po jménech 

 
7. Zvolení členové VV ze svého středu zvolí 2 místopředsedy. 
 
8. Volba členů RK RS ČUS: - delegáti RVH  volí 3 členy RK RS ČUS na 

volebním lístku, který je sestaven z návrhů sdružených subjektů. Jednotliví 
kandidáti jsou zapsáni v abecedním pořadí s uvedením jména a příjmení, 
mateřské TJ/SK nebo svazu. Souhlas s navrženým kandidátem se vyjadřuje 
zakroužkováním jména na volebním lístku. Maximálně je možno takto 
označit 3 jména, jinak je volební lístek neplatný. Méně označených jmen 
není na závadu. 

 
9. Ke zvolení kandidáta je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů 

RVH. Pořadí zvolených určí získaný počet hlasů. V případě , že více 
kandidátů obdrží stejný počet hlasů, které by opravňovaly k volbě do RK RS 
ČUS, uskuteční se dodatečná volba pouze mezi těmito kandidáty, dle potřeby 
i opakovaně.  

 
10. Jestliže na funkci člena RK  RS ČUS jsou navrženi 3 kandidáti uskuteční se 

volba veřejným hlasováním po jménech 
 
11. Zvolení členové DR RS ČUS zvolí ze svého středu předsedu DR. 
 

V. 
Zvláštní ustanovení. 

 
1. Volební komise je oprávněna pro zajištění své činnosti využívat služeb 

pracovníků aparátu RS ČUS, kteří působí i jako skrutátoři při veřejném 
hlasování. Za podmínek jednacího  řádu RVH volební komise spolupracuje 
s mandátovou komisí a pracovním předsednictvem RVH. 

 
2. Pro účely tajných voleb se použijí  volební lístky, které  obdrží delegáti RVH 

s hlasem rozhodujícím při prezenci proti předložení svého platného číselně 
označeného mandátu. 

 
3. Sčítání volebních lístků, posuzování jejich platnosti, jakož i veřejné 

vyhlašování výsledků voleb vykonává volební komise. O těchto procedurách 
se pořizuje  písemný protokol, jehož pravost a správnost údajů v něm 
uvedených stvrzuje svým podpisem předseda volební komise.  
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4. V případě, že nastane situace, která není volebním řádem řešena, předloží 
předseda volební komise po poradě s pracovním předsednictvem RVH ke 
schválení návrh dalšího postupu. 

 
5. Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení  

RVH. Návrh na změny a doplňky v jeho znění lze uskutečnit jen v průběhu 
jednání RVH s tím, že jejich přijetí podléhá schválení nadpoloviční většinou 
hlasů  přítomných delegátů  RVH. 

 


