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VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY  

Svazu zápasu České republiky 

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

 

Volební řád Svaz zápasu České republiky (dále jen „SZČR“) upravuje zásady pro 

volbu Výkonného výboru SZČR, a to včetně volby předsedy Výkonného výboru jako 

statutárního orgánu SZČR (dále jen „Předsedy SZČR“) a dále Předsedy Kontrolní a 

revizní komise SZČR (dále jen „Předsedy KRK).  

   

§ 2 

Volba Předsedy SZČR  

 

1. Právo volit Předsedu SZČR má každý člen SZČR, který je držitelem platného mandátu 

s hlasem rozhodujícím a účastní se osobně jednání Valné hromady SZČR (dále jen 

„VH SZČR“). 

2. Právo být volen Předsedou SZČR má každý řádný člen SZČR. Člen nepřítomný 

jednání Valné hromady SZČR musí v případě své kandidatury písemně vyjádřit 

souhlas s touto kandidaturou. Písemný a výslovný souhlas musí být stvrzen 

vlastnoručním a úředně ověřeným podpisem kandidáta.   

3. Za kandidáty na Předsedu SZČR jsou zapsáni do kandidátky ti, kteří hodlají vykonávat 

funkci v souladu s ustanovením článku XI. odst. 3 Stanov a se svou kandidaturou 

vysloví souhlas.  

4. Volba Předsedy SZČR  je provedena z předložené kandidátky, doplněné volební 

komisi o návrhy z pléna, a to podle zásad uvedených pod body 1a 2 tohoto ustanovení. 

5. Volba Předsedy SZČR probíhá tajnou volbou, a to tak, že v navržené kandidátce se 

podtrhne jedno jméno, pro které se hlasuje. V případě podtržení více jmen uvedených 

v kandidátce, je hlasovací lístek neplatný.  

6. Do funkce Předsedy SZČR, je v prvním kole zvolen kandidát, který získá 

dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

7. Pokud v prvním kole nezíská žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, koná se druhé 

kolo, ve kterém je zvolen kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím.  

8. Pokud na funkci Předsedy SZČR  kandiduje pouze jeden kandidát, je volen aklamací 

(veřejně) a musí získat dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím.  

 

§ 3 

Volba Výkonného výboru SZČR 

 

1. Právo volby členů Výkonného výboru SZČR (dále jen „VV“) má každý člen SZČR, 

který je držitelem platného mandátu s hlasem rozhodujícím a účastní se osobně 

jednání VH SZČR. 
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2. Právo být volen do funkce ve VV má každý řádný člen SZČR. Člen nepřítomný 

jednání VH SZČR musí v případě své kandidatury písemně vyjádřit souhlas s touto 

kandidaturou. Písemný a výslovný souhlas musí být stvrzen vlastnoručním a úředně 

ověřeným podpisem kandidáta.   

3. Kandidátku k volbě členů VV tvoří jmenný seznam stávajících členů VV, kteří v 

uplynulém volebním období vykonávali funkci v tomto voleném orgánu SZČR a dále 

členové ucházející se o kandidaturu na funkci člena pro nadcházející volební období. 

4. Volba do funkce člena VV bude provedena z upravené kandidátky podle zásad daných 

body 2 a 3 tohoto ustanovení.  

5. Volba členů VV probíhá tajnou volbou, a to tak, že v navržené kandidátce se podtrhne 

jedno jméno, pro které se hlasuje. V případě podtržení více jmen uvedených v 

kandidátce, je hlasovací lístek neplatný. 

6. Do funkce ve VV, při dvou kandidátech, je v prvním kole zvolen ten, který získá větší 

počet hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Při více kandidátech, je v 

prvním kole zvolen ten, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s 

hlasem rozhodujícím.  

7. Pokud v prvním kole nezíská žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, koná se kolo 

druhé, ve kterém je zvolen do funkce ve VV kandidát s nejvyšším počtem získaných 

hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  

8. Pokud do funkce ve VV kandiduje pouze jeden kandidát je volen aklamací (veřejně) a 

musí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  

 
§4 

Volba Předsedy KRK 

 

Pro volbu Předsedy KRK platí obdobně ustanovení § 2, pojednávající o volbě Předsedy 

SZČR.  

 

§5 

Závěrečné ustanovení 

 

Volební řád VH SZČR tvoří nedílnou součást Stanov SZČR a byl schválen VH SZČR 

konanou dne 21.2.2015 v Havlíčkově Brodě.   

 

 

 

V Praze, dne 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

         Belo Svitek 

    Předseda Svazu zápasu České republiky 

 


