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Volební řád 

(pro volbu výboru ČABT na VH ČABT konané dne 20.6.2022) 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Valná hromada volí výbor ČABT na období  5 let  (2022–2027) 

2. Valná hromada volí 5 členů výboru ČABT.  

3. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu.  

4. Aktivní volební právo – to je právo volit – náleží delegátům s hlasem rozhodujícím. Pasivní volební 

právo – to je právo kandidovat a být volen – náleží všem trenérům s platnou trenérskou licencí. Volba 

je platná pouze tehdy, pokud ji zvolený kandidát neodmítne.  

 

5. Volby řídí a organizuje tříčlenná komise zvolená VH ČABT.   

 

6. O volbě kandidátů rozhoduje valná hromada ČABT tajně, vyznačením své volby na hlasovacím 

lístku.  

 

7. Volba členů výboru může být více kolová.  

 

Čl. II. 

Kandidáti na volbu do výboru ČABT 

1. Voleni mohou být kandidáti, kteří se zaregistrují do 15.6.2022  formou podepsané a naskenované 

přílohy své kandidatury na mailovou adresu josefmayer@seznam.cz  (Příloha 1 ) 

 

Čl. III 

Volba členů Výboru ČABT 

1. Pokud je do funkcí navržen větší počet kandidátů, než má být zvolen, provedou delegáti volbu tak, 

že na hlasovacím lístku ponechají jména kandidátů, které volí maximálně do počtu 5 a jména těch 

kandidátů, které zvolit nechtějí, přeškrtnou. Jinak upravený, případně vůbec neupravený hlasovací 

lístek znamená neodevzdání hlasu pro žádného kandidáta.  



2. V prvním kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů hlasujících 

delegátů, v pořadí dle počtu získaných hlasů do počtu 5 členů. Do druhého kola postupují kandidáti 

nezvolení v prvním kole, nejvýše však v počtu, který je dvojnásobkem neobsazených míst z prvního 

kola volby, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů v prvním kole. V druhém kole jsou zvoleni 

kandidáti v pořadí dle obdržených hlasů do daného počtu volných míst, pokud získali nadpoloviční 

většinu hlasů hlasujících delegátů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. V případě rovnosti hlasů se 

konají další kola volby až do konečného rozhodnutí.  

 

3.V případě, že některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů hlasujících delegátů, vypisuje 

se pro zbylá místa nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni uvedenými termínem podání 

kandidatury. Musí být však přítomni na Valné hromadě a vyjádřit svůj souhlas s kandidaturou. I pro 

jejich volbu platí nutnost získání nadpoloviční většiny hlasujících delegátů. 

4. V případě, že počet navržených kandidátů je pouze 5, může VH rozhodnout o veřejném  

hlasování.  

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

1.Veškeré zajištění voleb přísluší tříčlenné mandátové a volební komisi, která zajistí sumarizaci 

výsledků voleb a vydá závěrečný protokol. 

 

2. Výklad tohoto volebního řádu provádí pracovní předsednictvo a mandátová a volební komise. 

Dojde-li k situaci, kterou tento volební řád nepředpokládá, navrhne mandátová a volební komise 

valné hromadě ke schválení nový postup. 

 

Výbor ČABT 


