
 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD 
VALNÉ HROMADY ČMBS  

 

 

článek 1 

Základní ustanovení 
 

1. Tento volební řád upravuje volbu členů do orgánů ČMBS ve smyslu stanov. 
 

článek 2 

Mandátová a volební komise 
 

1. Volby připravuje a zabezpečuje mandátová a volební komise zvolená VH. 

2. Komise je tříčlenná. Volba členů komise je prováděna hlasováním, ke zvolení je nutná většina hlasů 

přítomných delegátů. 

3. Komise se může usnášet, je-li přítomna většina jejich členů a usnáší se většinou hlasů. 

4. Komise si z členů zvolí předsedu, ten řídí komisi a za komisi vystupuje na VH.  
 

článek 3 

Zásady volby 
 

1. Volby probíhají veřejnou volbou – aklamací, hlasováním ano – ne – zdržel se. 

2. Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen a tuto přijme, 

pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci, pokud není v tomto volebním řádu dále, nebo stanovách 

stanoveno jinak. 

3. Pořadí hlasování pro VH svazu, prezident, GS, členové VV, předseda a členové KRK. 

4. Pořadí hlasování pro VH sekce, ucelená kandidátka na VV sekce, pokud nebude návrh či nikdo zvolen, 

následuje individuální volba VVS prezident, viceprezident, členové, závěrem volba kandidáta-ů na 

člena a předsedu KRK ČMBS. 

5. Mandátová a volební komise vychází z návrhů, které byly na základě výzvy svolavatele doručeny kluby 

sdruženými v ČMBS a to ve stanovené lhůtě.  Toto ustanovení se nevztahuje na funkce vyplývající z 

případné změny ve stanovách či jejich doplnění schválené VH. 

6. V případě neúspěšné volby navrhne komise další postup pro účely nové volební procedury.  
 

článek 4 

Volba členů VV ČMBS a KRK 
 

1. Členy VV a KRK volí přítomní delegáti. Pro zvolení, je zapotřebí většiny hlasů.  Souhlas se v případě 

volby vyjadřuje zvednutím delegačního mandátového lístku. Delegát může hlasovat pouze pro jednoho 

kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný. V případě, že žádný z kandidátů na výše uvedené posty 

neobdrží většinu hlasů, uskuteční se na tuto funkci druhé kolo voleb, ve kterém kandidují dva 

nejúspěšnější kandidáti z prvního kola voleb, a to podle celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

2. V případě, že ani ve druhém kole voleb neobdrží většinu přítomných hlasů, uskuteční se mezi těmito 

dvěma kandidáty třetí kolo, ve kterém je zvolen ten, kdo obdrží více hlasů všech přítomných delegátů. 

 


