
NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE 

dále jen „Volební řád“ 
 

Tímto volebním řádem se řídí volba: 

Předsedy Rady ČTA a 4 dalších členů Rady ČTA,  

 

1.1. Právo navrhovat kandidáty mají členové ČTA, kteří jsou právnickými 

osobami (článek 2.3. Stanov), a kteří mají hlasovací práva na valné hromadě 

(článek 2.6.4 Stanov). Kandidáty lze navrhovat volební komisi pouze písemně, a 

to nejpozději do skončení projednávání bodu č. 19 Odvolání Rady ČTA valné 

hromady. 

1.2. Volební komise sestaví dle došlých návrhů kandidátky v abecedním pořadí 

podle příjmení kandidátů, se kterou seznámí valnou hromadu. Po přečtení jména 

kandidáta se dotyčný představí, oznámí, zda s návrhem souhlasí a může využít 

svého práva seznámit valnou hromadu s představou o své činnosti ve funkci, na 

kterou kandiduje, a to v rozsahu max. 3 minuty. Kandidát, který není na valné 

hromadě přítomen, může být volen pouze s jeho předchozím písemným 

souhlasem opatřeným ověřeným podpisem předaným volební komisi. 

1.3. Právo volit mají pouze delegáti přítomní na valné hromadě, kteří disponují 

hlasem dle článku 2.6.4 Stanov.  

1.4. Před zahájením voleb provede mandátová komise kontrolní součet 

přítomných delegátů disponujících hlasem dle článku 2.6.4 Stanov. 

1.5. Volby probíhají aklamací zdvižením ruky s platným mandátem delegáta 

(hlasovacím lístkem). 

1.6. Proces volby Předsedy Rady ČTA: 

1.6.1. Hlasování o kandidátech probíhá v pořadí dle kandidátky. Kandidát do 
funkce Předsedy Rady ČTA v prvním kole je zvolen dosažením nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných delegátů. Hlasování o kandidátech probíhá 
v pořadí dle kandidátky. Neobdrží-li kandidát nadpoloviční počet hlasů 
„PRO“ přítomných členů s právem hlasovat, bude hlasováno postupně o 
dalších kandidátech v pořadí na kandidátce. Pokud kterýkoliv kandidát 
obdrží nadpoloviční počet hlasů „PRO“ přítomných členů s právem 
hlasovat, je kandidát zvolen a o dalších kandidátech v pořadí se již 
nehlasuje.  

1.6.2. V případě, že žádný z kandidátů na funkci Předsedy Rady ČTA neobdrží 
nadpoloviční počet hlasů, postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem 



hlasů „PRO“ do druhého kola hlasování. V případě rovnosti hlasů „PRO“ 
dvou nebo více kandidátů v prvním kole, rozhodne o postupu do druhého 
kola los.  

1.6.3. Pro zvolení Předsedy Rady ČTA ve druhém kole je rozhodující počet hlasů 
„PRO“ odevzdaných jednotlivým kandidátům, přičemž nerozhoduje, zda 
bylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 
Předsedou Rady ČTA bude zvolen kandidát s větším počtem hlasů „PRO“. 
V případě dosažení stejného počtu hlasů „PRO“ se hlasování druhého kola 
jedenkrát opakuje. V případě, že opakovaného dosažení stejného počtu 
hlasů „PRO“ se volba Předsedy Rady ČTA ruší a zahajuje se nová volba 
Předsedy Rady ČTA podáním nových návrhů kandidátů volební komisi dle 
ustanovení článku 1.1. tohoto volebního řádu.  

1.7. Proces Volby Členů Rady ČTA: 
1.7.1. Valná hromada hlasuje o všech kandidátech v pořadí dle kandidátky. Členy 

Rady ČTA jsou zvolení první čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 

„PRO“.  

1.7.2. V případě rovnosti hlasů „PRO“ kandidátů tak, že není možné určit čtyři 

zvolené kandidáty s nejvyšším počtem hlasů, koná se druhé kolo volby. 

Druhého kola volby se účastní kandidáti se stejným počtem hlasů, o jejichž 

volbě nebylo rozhodnuto. O kandidátech v druhém kole volby valná 

hromada hlasuje podle původního pořadí na kandidátce. Pro zvolení Člena 

Rady ČTA ve druhém kole je rozhodující počet hlasů „PRO“ odevzdaných 

jednotlivým kandidátům. Členem Rady ČTA bude zvolen kandidáti s větším 

počtem hlasů „PRO“. V případně opakované rovnosti hlasů „PRO“ není 

zvolen žádný z kandidátů. 

 

 

 

 
 


