
 

Zásady volební kampaně na VH ČSOS  

 
   P-ČSOS a VV ČSOS svolal v souladu se Stanovami ČSOS Valnou hromadu Českého svazu 

orientačních sportů na termín 1.5. 2021 od 12:00 hod. do Prahy. Tato valná hromada bude volební. 

   Pro tyto volby na VH zpracoval a předkládá VV návrh Volebního řádu a také stanovil termíny a 

způsob pro předkládání nominace kandidátů na jednotlivé funkce, které podléhají volbě na VH. 

    Základní pravidla voleb jsou dána Stanovami ČSOS. Dle nich tedy VH ČSOS 

- Stanovuje počet členů předsednictva a výkonného výboru ČSOS a kontrolní skupiny ČSOS 

- Stávající VV ČSOS navrhuje VH ČSOS stanovit počet členů P-ČSOS na 3(4) členy (vč. 

předsedy ČSOS) a členů VV ČSOS na 9 členů (vč. předsedy ČSOS a předsedů sekcí OB, 

LOB a MTBO, kteří jsou voleni samostatně na shromážděních jednotlivých sekcí a jsou VH 

schvalováni).  

- Dále stávající VV navrhuje stanovit počet členů kontrolní skupiny (KS ČSOS) na 3. Na svém 

prvním zasedání si VV ČSOS volí ze svého středu 2(3) místopředsedy ČSOS, spolu 

s předsedou ČSOS tvoří předsednictvo ČSOS – kolektivní statutární orgán ČSOS. Rovněž 

zvolení členové kontrolní skupiny si ze svého středu zvolí předsedu kontrolní skupiny. 

- Bude se tedy volit předseda ČSOS, zbývajících 5 členů VV ČSOS a 3 členové KS CSOS 

 

Stávající VV ČSOS v dostatečném předstihu informuje své členy o možnosti předkládat návrhy na 

kandidáty do jednotlivých funkcí (předsedy ČSOS, člena VV ČSOS, člena kontrolní skupiny 

ČSOS) a zároveň dává možnost seznámit se s jejich dosavadní činností a s představami o jejich 

zapojení a úkolech v orgánech ČSOS. Chceme tím umožnit, aby v rámci této „volební kampaně“ 

měla členská základna možnost nejen se seznámit s navrhovanými kandidáty, ale také vybavit své 

delegáty VH ČSOS příslušným mandátem do voleb.   

 

V případě předložení návrhu kandidáta do uvedených funkcí v ČSOS je potřeba dodržet následující 

postup: 

 

• Návrh na kandidáta do orgánů ČSOS je potřeba učinit písemně a je možné jej předat osobně, 

prostřednictvím doporučené pošty neb zaslat elektronickou poštou na adresu sekretariátu svazu: 

csos@orientacnisporty.cz. 

 

• Konečný termín pro podání návrhu kandidátů do voleb ČSOS 2020 je stanoven do 18.4. 2021 do 24,00 

hod. 

 

• V návrhu je potřebné uvést kdo nominaci předkládá (případně které orgány svazu nominaci projednaly) a 

také z návrhu musí být zřetelné, zda navrhovaný s eventuální volbou souhlasí.   

 

• Kandidáti, kteří mají zájem, aby členská základna a delegáti VH ČSOS byli předem seznámeni s jejich 

představami o dalším směřování a rozvoji svazu a o jejich činnosti ve volených orgánech ČSOS mají 

možnost zaslat svůj profil rovněž do 18.4 na adresu sekretariátu svazu.  

 

 

• Po termínu 18.4. bude zpracována soupiska předložených minovaných na jednotlivé funkce, která bude 

zveřejněna na svazovém oficiálním webu a zaslána spolu s volebním řádem a obdrženými „profily“ 

delegátům VH ČSOS. 

 

 

 

Zpracoval Ivan Matějů a Jiří Šubrt 7.11 2020 aktualizace 9.4.2021 

 

 


