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 PŘÍLOHA Č. 4  

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

 

VOLEBNÍ ŘÁD 

Valné hromady 

OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU BENEŠOV 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Nejvyšší orgán Okresního fotbalového svazu Benešov (dále „Svaz“), jeho valná hromada (dále 

„Valná hromada“), volí v závislosti na programu jednání Valné hromady (dále „Program 

jednání“) členy volených orgánů Svazu (dále „volené orgány“), jak jsou vymezeny v článku 12 

odst. 2 Stanov Svazu (dále „Stanovy“), včetně předsedy Výkonného výboru Svazu (dále 

„Výkonný výbor“). 

2. Valná hromada volí též členy svých orgánů, jimiž jsou vždy její předsedající (dále 

„Předsedající“), mandátová komise, jakož i návrhová komise, a v případě konání alespoň jedné 

volby ve smyslu odstavce 1 též členy své volební komise. 

3. Volby podle odstavce 1 se musí uskutečňovat v souladu s tímto Volebním řádem s tím, že: 

a) pro schopnost Valné hromady se usnášet platí článek 13 odst. 1 Stanov; 

b) pro návrhy kandidátů na volby platí článek 16 odst. 2 Stanov; 

c) volby se řídí článkem 16 odst. 3 a 4 Stanov. 

4. Volby podle odstavce 2 se uskutečňují v souladu s Jednacím řádem Valné hromady s tím, že je-

li zvolen do volební komise delegát podle článku 15 odst. 1 písm. a) Stanov (dále „Delegát“), 

zůstávají mu přesto zachována jeho práva Delegáta, zejména účastnit se voleb i jiného 

hlasování. 

 

 

Článek 2 

Předvolební postup volební komise 

 

1. Po svém ustavení volební komise převezme od sekretariátu Výkonného výboru seznam všech 

kandidátů, kteří se mají voleb členů volených orgánů Svazu v souladu s Programem jednání 

účastnit, jakož i originály písemných návrhů, a ověří, zda tyto návrhy splňují všechny 

požadavky předepsané Stanovami, jmenovitě: 

a. členství kandidáta v Asociaci; 

b. bezúhonnost, zletilost a svéprávnost kandidáta; 

c. oprávněnost navrhujícího; 

d. včasnost podání návrhu; 

e. písemný souhlas kandidáta s kandidaturou; 

f. neslučitelnost funkce člena Revizní komise Svazu s postavením sekretáře Svazu; 

g. neslučitelnost funkcí členů Revizní komise s jinými funkcemi v rozporu se Stanovami. 

2. Není-li splněn jakýkoli požadavek podle odstavce 1, volební komise vyškrtne kandidáta ze 

seznamu kandidátů a tuto skutečnost sdělí kandidátovi a Předsedajícímu.  

3. Volební komise je povinna předložit Předsedajícímu též: 

a) námitku, kterou kandidát u ní podá proti svému vyškrtnutí ze seznamu kandidátů; 

b) námitku, kterou u ní podá kterýkoli Delegát proti opomenutí registrace kandidáta či 

proti vyškrtnutí kandidáta ze seznamu kandidátů. 

4. Volební komise vyškrtne kandidáta ze seznamu kandidátů též tehdy, když jí kandidát sdělí, že 

se kandidatury vzdává. 
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5. Pokud nejsou do funkcí členů voleného orgánu Svazu navrženi kandidáti minimálně v počtu 

členů orgánu, který má být zvolen, vyzve předseda volební komise delegáty Valné hromady, 

k návrhu dalších kandidátů. Požadavky na kandidáty podle článku 2 odst. 1 musí být splněny 

s ohledem na to, že k navrhování dochází až v průběhu Valné hromady.  

6. Pokud volební komise dospěje k závěru, že kandidátka je připravena pro volby, uzavře ji a její 

předseda Valné hromadě oznámí, že kandidáti jsou platně zaregistrováni. 

 

 

Článek 3 

Zahájení voleb 

 

1. Volby členů volených orgánů Svazu se zahajují v souladu s Programem jednání tak, že 

Předsedající oznámí, jaké volby se mají uskutečnit. V případě volby všech volených orgánů 

Svazu proběhne nejprve volba předsedy Výkonného výboru, následně volba členů Výkonného 

výboru a poté volba členů revizní komise. 

2. Došlo-li k předložení jakékoli námitky podle článku 2 odst. 3 tohoto Volebního řádu, oznámí ji 

Předsedající Valné hromadě a umožní, aby se k námitce vyjádřila osoba, jíž se námitka týká, 

popřípadě aby se k ní vyjádřil kterýkoli Delegát. 

3. Po případném postupu podle odstavce 2 rozhodne o oprávněnosti námitky s konečnou platností 

Valná hromada, a to veřejným hlasováním.  

4. Je-li bezprostředně po zahájení voleb, popřípadě po postupu podle odstavce 2 a 3 předložen 

návrh na veřejné hlasování podle článku 16 odst. 4 Stanov, nechá Předsedající o tomto návrhu 

veřejně hlasovat. 

5. Hlasování podle odstavce 4 se řídí pravidly stanovenými Jednacím řádem pro volbu orgánů 

Valné hromady. 

6. V závislosti na výsledku hlasování podle odstavce 4 a 5 Předsedající oznámí, zda budou volby 

veřejné nebo zda zůstanou tajnými. 

 

 

Článek 4 

Volební postup 

 

1. Na začátku každého prvního kola tajné volby člena či členů voleného orgánu Svazu (dále 

„Volený orgán Svazu“) volební komise oznámí jména těch osob, které jsou na hlasovacích 

lístcích uvedeny, avšak nebyly jako kandidáti zaregistrovány. Stejně volební komise postupuje 

v případě, kdy se před zahájením volebního kola kandidát své kandidatury vzdá. 

2. Tajné volby člena či členů Voleného orgánu Svazu se uskuteční ve volební místnosti. 

3. Každý Delegát obdrží ve volební místnosti podle odstavce 2 proti předložení delegačního listu 

hlasovací lístek. Vydání hlasovacího lístku se Delegátovi vyznačí na jeho delegačním lístku 

nezaměnitelným způsobem. Hlasovací lístek obsahuje tištěný identifikační text, otisk razítka 

Svazu a podpis pověřeného člena Výkonného výboru, jméno a příjmení kandidátů a podpisy 

dvou členů volební komise. 

4. Delegát s hlasovacím lístkem podle odstavce 3 odejde za plentu, kde hlasovací lístek upraví tak, 

že kroužkem označí jméno a příjmení kandidáta, kterého volí, popřípadě jména a příjmení 

kandidátů, kteří mají být zvoleni. Poté hlasovací lístek vhodí do volební urny a opustí volební 

místnost, aniž by uvnitř jakýmkoli způsobem pořizoval dokumentaci o svém hlasování a aniž 

by následně výsledek svého hlasování komukoli sděloval. 

5. Je-li třeba uskutečnit druhé kolo voleb člena Voleného orgánu Svazu, oznámí předseda volební 

komise jména a příjmení kandidátů a postup podle odstavců 3 a 4 se opakuje. 

6. Neplatný je hlasovací lístek: 

a) na němž je zakroužkován větší počet kandidátů, než jaký je počet osob, které mohou 

být zvoleny; 
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b) určený pro hlasování v jiném kole; 

c) nijak neupravený nebo upravený negativně (škrty kandidátů); 

d) který nemá náležitosti uvedené v tomto Volebním řádu. 

7. Neplatná je též volba toho kandidáta, který je na volebním lístku označen kroužkem, ačkoli 

nemůže být ve smyslu oznámení podle odstavce 1 nebo podle odstavce 5 volen. 

8. O platnosti hlasovacích lístků a volby rozhoduje volební komise. 

9. Volební komise po každém kole hlasování oznámí Valné hromadě výsledky voleb. Součástí 

sdělení volební komise o výsledku hlasování je informace o tom, kolik bylo vydáno hlasovacích 

lístků, kolik bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků, kolik bylo odevzdáno neplatných 

hlasovacích lístků, kolik platných hlasů jednotliví kandidáti obdrželi a kdo z nich byl do funkce 

zvolen, popřípadě kteří z nich postoupili do druhého kola. Výsledek hlasování se vypočítává z 

počtu vydaných volebních lístků. 

10. Vzdá-li se kandidát kandidatury po zahájení volebního kola, oznámí to volební komise Valné 

hromadě až při postupu podle odstavce 9. 

11. Nezvolený kandidát na předsedu Výkonného výboru Svazu může kandidovat za člena 

Výkonného výboru Svazu nebo člena Revizní komise Svazu. Nezvolený kandidát za člena 

Výkonného výboru Svazu může kandidovat za člena Revizní komise Svazu. 

12. Uskutečňuje-li se volba člena voleného orgánu Svazu v souladu s článkem 16 odst. 4 Stanov 

veřejně, řídí se pravidly stanovenými Jednacím řádem pro volbu orgánů Valné hromady. 

V případě veřejné volby více členů voleného orgánu probíhá volba jednotlivých kandidátů 

odděleně a samostatně.  

 

Článek 5 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Je-li v souladu se Stanovami zapotřebí rozhodnout losem, provede se losování vrhem hrací 

kostky a to vždy za účasti kandidátů, mezi nimiž se rozhoduje. 

2. Pokud dojde v průběhu voleb k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, navrhne volební 

komise Valné hromadě další postup respektující Stanovy a zásady tohoto Volebního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


