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VOLEBNÍ ŘÁD 
valné hromady spolku Český svaz moderního pětiboje, z. s. 

 
 

Volební řád upravuje způsob volby členů orgánů spolku Český svaz moderního 
pětiboje, z.s. (dále jen „ČSMP“), na jednání valné hromady ČSMP (dále jen „VH“), ve 
smyslu čl. III. stanov ČSMP. 
 

Čl. 1 
Volební komise 

 

1. Volby členů orgánů ČSMP připravuje, zabezpečuje a řídí volební komise, jejíž členy 
navrhuje z účastníků VH výkonný výbor (dále jen „VV“) a delegáti s mandáty účastnící 
se VH.  

 
2. Volební komise má 3 členy. Členy volební komise volí VH nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných mandátů. Volba členů volební komise je prováděna veřejným hlasováním. 
Hlasování o kandidátech probíhá najednou. 
 

3. Volební komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů. 
 

4. Volební komise volí ze svého středu předsedu, který volbu členů orgánů ČSMP na 
VH řídí, a který po ukončení voleb členů orgánů ČSMP potvrdí svým podpisem řádný 
průběh voleb. 

 
Čl. 2 

Zásady volby členů do orgánů ČSMP 
 

1. Kandidovat do orgánů ČSMP může každý člen ČSMP, který splňuje podmínky stanov 
ČSMP. 
 

2. Kandidovat ve volbách mohou pouze ti kandidáti na předsedu, člena VV nebo člena 
kontrolní komise (dále jen „KK“), jejichž kandidatura do uvedených orgánů ČSMP byla 
oznámena svolateli VH písemně na adresu Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 nebo 
e-mailem na adresu modern@pentathlon.cz, a to nejpozději 10 dní před datem konání 
VH. Lhůta se určuje za účelem poskytnutí dostatečného časového prostoru pro 
přípravu úvodního představení kandidáta na VH, přípravu případných dotazů 
účastníků VH adresovaných kandidátovi na VH před volbou do orgánu ČSMP 
a přípravu hlasování na VH. 

 
3. Kandidát musí se svou kandidaturou výslovně souhlasit, buď ústně, je-li přítomen na 

VH, nebo písemně předem při své nepřítomnosti na VH. Předseda ČSMP při svém 
zvolení musí souhlasit se zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku formou 
čestného prohlášení s ověřeným podpisem.  

 
4. Předseda volební komise před zahájením každé volby oznámí, kolik členů orgánu 
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ČSMP se volí a jaký počet hlasů je třeba ke zvolení kandidáta za člena voleného 
orgánu ČSMP, a jména kandidátů. 

 
5. Kandidáti mají právo na úvodní představení na VH před volbou do orgánu ČSMP, do 

kterého kandidují. Představení kandidátů řídí předseda volební komise. Kandidáti se 
představují v abecedním pořadí. Jednotlivá vystoupení kandidátů by neměla 
přesáhnout 3 min. 
 

6. Účastníci VH mají právo se krátce vyjádřit k jednotlivým kandidátům. 
 

7. V následujícím pořadí je v samostatné volbě nejprve volen předseda, poté 
v samostatné volbě členové VV a následně v samostatné volbě členové KK. 

 
8. Kandidát se může ucházet současně o členství ve více orgánech ČSMP. Pokud je 

však kandidát zvolen za člena některého orgánu ČSMP, ruší se bez dalšího jeho 
případné kandidatury pro volbu do dalších orgánů ČSMP, o nichž bude na VH 
hlasováno později. 

 
Čl. 3 

Volba předsedy ČSMP 

 
1. Pokud na předsedu ČSMP kandiduje jeden kandidát, je volba předsedy ČSMP 

prováděna veřejným hlasováním. Předseda ČSMP je zvolen, pokud pro jeho zvolení 
hlasuje nadpoloviční většina hlasů přítomných mandátů.  
 

2. Pokud na předsedu ČSMP kandiduje více kandidátů, je volba předsedy ČSMP 
prováděna tajným hlasováním. Volební komise připraví hlasovací lístky pro tajnou 
volbu. Na hlasovacím lístku bude název volby „Volba předsedy ČSMP“ a jména 
kandidátů v abecedním pořadí s pořadovým číslem před jménem kandidáta.  

 
3. Při tajné volbě hlasující zakroužkuje na hlasovacím lístku číslo před jménem jednoho 

kandidáta. V případě jiné úpravy hlasovacího lístku je volba neplatná. 
 

4. V prvním kole tajné volby je zvolen za předsedu ČSMP kandidát, který získá 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných mandátů.  
 

5. V případě, že není v prvním kole tajné volby zvolen žádný z kandidátů postupují do 
druhého kola tajné volby dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola tajné 
volby. V druhém kole tajné volby je zvolen za předsedu ČSMP kandidát, který získá 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných mandátů. 

 
6. V případě, že není ani ve druhém kole tajné volby zvolen žádný z kandidátů, uskuteční 

se mezi těmito dvěma kandidáty třetí kolo tajné volby, ve kterém je zvolen za předsedu 
ČSMP kandidát, který získá většinu hlasů přítomných mandátů. 

 
Čl. 4 
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Volba členů výkonného výboru ČSMP 

 
1. Volba členů VV je prováděna tajným hlasováním. Volební komise připraví hlasovací 

lístky pro tajnou volbu. Na hlasovacím lístku bude název volby „Volba výkonného 
výboru ČSMP“ a jména kandidátů v abecedním pořadí s pořadovým číslem před 
jménem kandidáta.  
 

2. Při tajné volbě hlasující zakroužkuje na hlasovacím lístku číslo před jménem nejvýše 
tolika kandidátů, kolik členů VV se volí. V případě jiné úpravy hlasovacího lístku je 
volba neplatná. 

 
3. V prvním kole volby je zvolen za člena VV ten kandidát, který získá nadpoloviční 

většinu hlasů přítomných mandátů. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
mandátů větší počet kandidátů, než je ve volbě volený počet členů VV, určí se pořadí 
kandidátů na základě počtu získaných hlasů mandátů, přičemž členem VV se stanou 
kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných mandátů. 
 

4. Pokud nedojde ke zvolení požadovaného počtu členů VV podle předchozího 
odstavce, jsou pro druhé kolo volby z volby vyjmuti kandidáti, kteří v prvním kole 
získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných mandátů a stali se tak již členy VV. 
Ostatní kandidáti postupují do druhého kola volby, ve kterém je postupováno obdobně 
jako v prvním kole volby. 
 

5. Pokud ani ve druhém kole volby nebude počet volených členů VV naplněn, uskuteční 
se mezi do té doby nezvolenými kandidáty třetí kolo volby, ve kterém se určí pořadí 
kandidátů na základě počtu získaných hlasů přítomných mandátů, přičemž členem 
VV se stanou kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných mandátů až 
do naplnění počtu volených členů VV.  
 

Čl. 5      
Volba kontrolní komise ČSMP 

 
1. Volba členů KK probíhá obdobně jako volba členů VV, jak je popsáno v čl. 4 výše. 

 
Čl. 6 

Dojde-li k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, předloží volební komise VH ke 
schválení návrh na nový postup volby. 
 

 

 

 

Schválil VV ČSMP dne 6. 8. 2020    


