VOLEBNÍ ŘÁD
Valné hromady sekce vodní turistiky ČSK

Článek 1
Podle tohoto volebního řádu se provádějí řádné i doplňovací volby v SVT ČSK ve smyslu
Stanov ČSK.
Článek 2
Volební komise
1) Valná hromada volí volební komisi, která má 3 členy. Ke zvolení člena komise je
třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
2) Volební komise připravuje a zabezpečuje volby v celém rozsahu. Zaznamenává
hlasování delegátů valné hromady, sčítá hlasy a oznamuje výsledky jednotlivých
hlasování.
3) Činnost komise může technicky a administrativně zabezpečovat v případě potřeby
určený pracovní svazu.
4) Komise zvolí ze svého středu člena, který oznamuje výsledky voleb.
Článek 3
Zásady volby
1) Volba se provádí tajným hlasováním.
2) V případě, že na funkci je navrhován pouze jeden kandidát, uskuteční se volba
aklamací.
3) Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát zvolen a
funkci přijme, pozbývá kandidatury na další funkci.
4) Volební komise při zajišťování voleb vychází z návrhů, které byly předloženy
výborem SVT ČSK a z návrhů oddílů, které byly předloženy SVT písemnou formou
ve stanoveném termínu.
Článek 4
Volba předsedy SVT ČSK
1) Předsedu volí delegáti valné hromady.
2) Ke zvolení je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
3) Delegát může hlasovat pouze pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.
V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se na
tuto funkci další kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního
kola voleb. Ke zvolení kandidáta stačí v tomto kole většina obdržených hlasů.

Článek 5
Volba členů výboru SVT ČSK
1) Delegáti valné hromady sekce provádí volbu členů výboru.
2) Zvolen je kandidát, pro kterého hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných
delegátů. Nezíská-li nadpoloviční počet hlasů potřebný počet kandidátů, provede se
další kolo hlasování. V tomto dalším kole hlasování se provádí volba kandidátů, kteří
v kole předešlém nezískali ke zvolení potřebný počet hlasů. Do tohoto kola voleb už
nepostupuje kandidát s nejmenším počtem získaných hlasů v kole předešlém.

Článek 6
Volba předsedy revizní komise SVT ČSK
1) Předsedu volí delegáti valné hromady.
2) Ke zvolení je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
3) Delegát může hlasovat pouze pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.
V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se na
tuto funkci další kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního
kola voleb. Ke zvolení kandidáta stačí v tomto kole většina obdržených hlasů.
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