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Volební řád valných hromad KAS
ze dne 12. dubna 2016
Předsednictvo ČAS podle čl. XVI odst. 10
a čl. XXIII odst. 2 Stanov ČAS schvaluje tento
volební řád valných hromad KAS (dále jen „valná
hromada“):
ČÁST PRVNÍ
Volené funkce a volební období
Čl. 1
Volené funkce
Valná hromada volí
a) předsedu KAS,
b) další členy výboru KAS v počtu daném
usnesením valné hromady konané v předcházejícím
roce,
c) revizora KAS a
d) delegáty na valnou hromadu ČAS v počtu
daném čl. VI odst. 4 písm. b) Stanov ČAS.
Čl. 2
Volební období
(1) Valná hromada v rámci voleb stanoví volební
období předsedy KAS, dalších členů výboru KAS
a revizora KAS, včetně označení jeho prvního dne
a jeho posledního dne.
(2) Volební období podle odst. 1 nesmí být delší
60 měsíců.

ČÁST DRUHÁ
Volební komise valné hromady
Čl. 3
(1) Volby připravuje pro valnou hromadu tříčlenná
volební komise valné hromady (dále jen „volební
komise“).
(2) Volba členů volební komise se koná veřejným
hlasováním.
(3) Volební komise si volí ze svého středu
předsedu.
(4) Pokud není tímto volebním řádem nebo
usnesením valné hromady upraven postup volby,
rozhoduje o něm volební komise.
(5) Volby konané valnou hromadou řídí předseda
volební komise.
(6) Předseda KAS jmenuje tajemníka volební
komise (dále jen „tajemník“), který zajišťuje
činnost volební komise administrativně, nemůže
však být jejím členem. Jmenování tajemníka musí
být učiněno zároveň s rozhodnutím výboru KAS
o svolání valné hromady a informace o tomto
jmenování spolu s kontaktními údaji tajemníka
musí být zaslána atletickým klubům a atletickým
oddílům majícím sídlo v územní působnosti KAS
(dále jen „členové KAS“) současně s pozvánkou na
zasedání valné hromady a zároveň musí být
zveřejněna na webových stránkách KAS.

ČÁST TŘETÍ
Obecná ustanovení o volbách

(3) Volba je platná, je-li přítomna nadpoloviční
většina vyslaných delegátů.

Čl. 4
Návrhy kandidátů na funkce
předsedy KAS, členů výboru KAS a revizora KAS

Čl. 8
Sčítání hlasů

(1) Návrh kandidáta je oprávněn podat delegát
valné hromady (dále jen „delegát“) nebo člen KAS.
(2) Návrh kandidáta se podává tajemníkovi
písemně nejpozději 10 dnů před konáním valné
hromady a obsahuje
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován,
c) písemný souhlas kandidáta s volbou,
d) jméno nebo název navrhovatele a
e) datum a podpis navrhovatele.
(3) Není-li návrh kandidáta úplný je tajemník
povinen vyzvat navrhovatele k jeho doplnění.
Není-li návrh kandidáta doplněn nejpozději před
zahájením valné hromady, nebude valné hromadě
předložen.
(4) Je-li počet kandidátů nižší než počet
obsazovaných míst, mohou být návrhy kandidátů
dodatečně podávány až do okamžiku stanoveného
volební komisí, přičemž v takovém případě lze
písemný souhlas kandidáta s volbou nahradit jeho
ústním prohlášením před delegáty.
Čl. 5
Návrhy kandidátů na funkce
delegátů na valnou hromadu ČAS
(1) Návrh kandidáta je oprávněn podat delegát
nebo člen KAS.
(2) Návrh kandidáta se podává písemně
tajemníkovi přímo na valné hromadě až do
okamžiku stanoveného volební komisí a obsahuje
náležitosti podle čl. 4 odst. 2 písm. a), d) a e).
Čl. 6
Zahájení volby
(1) Po čtení kandidátní listiny se udělí kandidátům
slovo v abecedním pořadí, každému však nejdéle na
pět minut.
(2) Po vystoupeních kandidátů se zahájí rozprava
k volbě.
Čl. 7
Způsob voleb
(1) Volby se konají tajným hlasováním.
(2) Jména kandidátů se na hlasovací lístky uvádějí
v abecedním pořadí a před jménem každého z nich
je pořadové číslo.

(1) V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni
pouze členové volební komise a tajemník.
(2) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na
jiném, než vydaném tiskopisu, a ten, který je
upraven jiným způsoben, než je stanoveno tímto
volebním řádem. Dodatečně dopisované jméno
kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje
neplatnost hlasovacího lístku, takový kandidát se
však pro volbu nezapočítává.
(3) Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího
lístku, rozhodne o ní volební komise.
(4) Výsledek hlasování každého kola volby oznámí
valné hromadě předseda volební komise.
ČÁST ČTVRTÁ
Zvláštní ustanovení o volbách
Čl. 9
Volba při obsazování jednoho místa
(1) Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku
vyjádří souhlas s jedním z kandidátů
zakroužkováním pořadového čísla před jeho
jménem.
(2) V prvním kole je zvolen kandidát, který získal
nadpoloviční většinu hlasů prezentovaných
delegátů.
(3) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční
většinu hlasů prezentovaných delegátů, koná se
druhé kolo volby.
(4) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří
získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více
kandidátů na prvním nebo na druhém místě, kteří
získali stejný počet hlasů, postupují do druhého
kola všichni takoví kandidáti.
(5) Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal
prostou většinu hlasů prezentovaných delegátů.
Čl. 10
Volba při obsazování více než jednoho místa
(1) Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku
vyjádří souhlas nejvýše s takovým počtem
kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst,
zakroužkováním pořadových čísel před jejich
jmény.
(2) V prvém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří
získali nadpoloviční většinu hlasů prezentovaných
delegátů.
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(3) Pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů
prezentovaných delegátů 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
a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
(4) Nezíská-li
nadpoloviční
většinu
hlasů
prezentovaných delegátů tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet míst, koná se na
neobsazená místa druhé kolo volby.
(5) 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; při rovnosti hlasů postupují
všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
(6) Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří
získali prostou většinu hlasů prezentovaných
delegátů.
(7) Nastane-li rovnost pro kandidáty na volitelných
místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
ČÁST PÁTÁ
Ustanovení závěrečná
Čl. 11
Tento volební řád nabývá účinnosti dne 1. května
2016.

PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS
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