VOLEBNÍ ŘÁD
Valné hromady Českého svazu orientačních sportů (ČSOS)

I.
Základní ustanovení
1.

Volební řád Valné hromady ČSOS (dále také jen „VH“) upravuje volbu předsedy ČSOS,
členů Výkonného výboru ČSOS (dále také jen „VV-ČSOS“), členů Kontrolní skupiny
ČSOS (dále také jen „KS-ČSOS“).

II.
Volební komise VH
1.

V úvodu VH zvolí delegáti tříčlennou volební komisi VH (dále také jen „volební
komise“).

2.

Volební komise si zvolí ze svého středu předsedu.

3.

Pokud není tímto volebním řádem, jednacím řádem VH nebo Stanovami ČSOS
upraven postup volby, rozhoduje o něm volební komise.

4.

Volby konané VH řídí předseda volební komise.

III.
Návrhy kandidátů
1.

Návrh kandidáta je oprávněn podat každý člen ČSOS.

2.

Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČSOS s předstihem ve lhůtě stanovené
VV-ČSOS.

3.

Návrh kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení a souhlas kandidáta, včetně
sdělení funkce, do které je kandidát navrhován, případné potvrzení o projednání
kandidatury v patřičných orgánech navrhovatele, datum a podpis osoby oprávněné
jednat jménem navrhovatele.

4.

Jeden kandidát může kandidovat i do více funkcí, avšak zvolen může být jen do jedné.
Jeho zvolením do jedné z funkcí, na kterou kandiduje, jeho kandidatura do dalších
funkcí zaniká.
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IV.
Hlasování
1.

Nejprve se volí předseda ČSOS, který je z titulu této funkce členem P-ČSOS
a VV-ČSOS. Následuje volba 5 členů VV-ČSOS. Následně se volí 3 členové KS-ČSOS.

2.

Před hlasováním má každý kandidát právo na jedno vystoupení v maximální délce 2
minut.

3.

Volby se konají tajným hlasováním pomocí volebních lístků, pokud je více kandidátů,
než počet volených míst.

4.

Volba je platná, pokud je přítomna alespoň polovina delegátů VH ČSOS.

V.
Sčítání hlasů a výsledky volby
1.

Po skončení každé z voleb sečte volební komise platné hlasy a sestaví výsledkovou
listinu voleb.

2.

V první volbě jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů
přítomných delegátů VH ČSOS v pořadí dle počtu hlasů do počtu volených míst.
Pokud takto není v první volbě naplněn stanovený počet volených míst, koná se volba
druhá, ve které jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných
delegátů VH ČSOS.

VI.
Závěrečná ustanovení
1.

O průběhu voleb se vyhotoví zápis, jehož správnost ověřuje svým podpisem předseda
volební komise.

2.

Tento volební řád byl schválen Výkonným výborem ČSOS dne 21. 10. 2020.
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