VOLEBNÍ ŘÁD ČFPH
Článek 1
Základní ustanovení
1. Volební řád (dále jen "VŘ") valné hromady (dále jen "VH") České federace Powerchair Hockey, z. s.
(dále jen "ČFPH") stanoví podmínky a způsob voleb volených funkcionářů ve smyslu příslušných
ustanovení Stanov ČFPH.
2. Volenými funkcionáři jsou:
a) předseda ČFPH, místopředseda ČFPH
b) zástupce hráčů, KRK
Článek 2
Podmínky volitelnosti
1. Za funkcionáře ve smyslu čl. 1 odst. 2 může být zvolen každý člen ČFPH, který ke dni konání valné
hromady dosáhl nejméně 18 let věku a je státním občanem České republiky.
Článek 3
Volební komise
1. Volební komise je nejméně tříčlenná. Za členy volební komise mohou být zvoleni pouze kandidáti s
hlasem rozhodujícím přítomní na valné hromadě, kteří v den konání valné hromady dosáhli nejméně 18
let věku.
2. Členem volební komise je její zapisovatel, jmenovaný VV ČFPH z řad VV ČFPH. Jmenování zapisovatele
provede VV ČFPH nejpozději v den konání valné hromady.
3. Členem volební komise nesmí být osoba, která kandiduje na některou volenou funkci dle čl. 1 odst. 2
tohoto řádu.
Článek 4
Přihlášky kandidátů k registraci
1. Přihlášky kandidátů pro volbu funkcionářů dle čl. 1 odst. 2 tohoto řádu mohou předkládat všechny
orgány ČFPH.
2. Přihláška k registraci se podává na VV ČFPH nejpozději v den konání valné hromady ČFPH.
3. Přihláška k registraci obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta, jeho datum narození, bydliště a klubovou příslušnost ke dni podání
přihlášky
b) název volené funkce, na kterou kandidát kandiduje
c) prohlášení kandidáta s vlastnoručním podpisem, že souhlasí se svou kandidaturou, a že mu
nejsou známy překážky jeho volitelnosti ve smyslu čl. 2 tohoto řádu.
Článek 5
Projednání přihlášek k registraci
1. Volební komise projedná přihlášky k registraci neprodleně po svém zvolení.
2. Volební komise odmítne přihlášky k registraci, pokud:
a) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti dle čl. 2 tohoto řádu
b) přihláška k registraci obsahuje prokazatelně nesprávné nebo neúplné údaje
3. Volební komise informuje o výsledku projednání přihlášek valnou hromadu.
Článek 6
Volič
1. Voličem je osoba, která v době konání voleb dosáhla minimálně věku 18 let a prokáže se volební komisi
svým mandátem ve smyslu Jednacího řádu valné hromady ČFPH.
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Článek 7
Vzdání se a odvolání kandidatury
1. Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.
2. Prohlášení o vzdání se kandidatury je nutno doručit zapisovateli nebo předsedovi volební komise
nejpozději v den konání valné hromady před zahájením voleb a nelze je vzít zpět. Bylo-li takové
prohlášení učiněno po distribuci hlasovacích lístků voličům, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Článek 8
Hlasovací lístky
1. Zapisovatel volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků, na nichž musí být uvedeno jméno,
příjmení kandidáta, pozice, o kterou se uchází.
Článek 9
Hlasování
1. Hlasování je tajné.
2. Funkcionáři se volí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 tohoto řádu.
3. Volič hlasuje tak, že do urny vloží vybraný hlasovací lístek
Článek 10
Ukončení hlasování
1. Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení voleb (určí volební komise), prohlásí předseda volební
komise hlasování za ukončené a volební komise provede sčítání hlasů. U sčítání hlasů mají právo být
přítomni členové volební komise a její zapisovatel.
Článek 11
Posuzování hlasovacích lístků
1. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nemají potřebné náležitosti dle čl. 8 tohoto řádu.
2. Platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností volební komise.
Článek 12
Sčítání hlasů
1. Po ukončení hlasování dá předseda volební komise otevřít volební schránku. Komise vyjme lístky a
porovná jejich počet se záznamem o počtu vydaných lístků. Jiné lístky komise vyloučí.
2. Volební komise rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte.
3. Každý člen volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda volební komise kontroluje
správnost sčítání hlasů.
Článek 13
Zápis o průběhu a výsledku hlasování
1. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové volební komise.
Jestliže některý z členů komise podpis odepře, uvedou se důvody.
2. V zápise volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:
a) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů celkem pro
všechny kandidáty
3. Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ohlásí předseda volební komise
výsledek hlasování.
Článek 14
Volba předsedy ČFPH
1. Voleb předsedy ČFPH se mohou zúčastnit zaregistrovaní kandidáti na volbu předsedy ČFPH.
2. Předseda ČFPH je volen společně všemi delegáty s hlasem rozhodujícím.
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3. Za předsedu ČFPH je zvolen kandidát, který obdržel nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.
4. Při stejném počtu platných hlasů rozhoduje los.

2.
3.
4.

Článek 15
Volba místopředsedy ČFPH
Voleb místopředsedy ČFPH se mohou účastnit zaregistrovaní kandidáti na volbu předsedy ČFPH, kteří
nebyli zvoleni, a splňují podmínky pro volitelnost do těchto funkcí. V případě zájmu kandidovat vyzve
volební komise delegáty k doplnění hlasovacích lístků dle čl. 8.
Místopředseda ČFPH je volen společně všemi delegáty s hlasem rozhodujícím.
Za místopředsedu ČFPH je zvolen kandidát, který obdržel nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.
Při stejném počtu platných hlasů rozhoduje los.

1.
2.
3.
4.

Článek 16
Volba zástupce hráčů ČFPH
Voleb zástupců hráčů ČFPH se mohou účastnit zaregistrovaní kandidáti na volbu zástupce hráčů ČFPH.
Zástupce hráčů ČFPH je volen všemi přítomnými hráči, jenž jsou členy ČFPH.
Za zástupce hráčů ČFPH je zvolen kandidát, který obdržel nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.
Při stejném počtu platných hlasů rozhoduje los.

1.
2.
3.
4.

Článek 17
Volba členů KRK ČFPH
Voleb členů KRK ČFPH se mohou účastnit zaregistrovaní kandidáti na volbu členů KRK ČFPH.
Členi KRK ČFPH jsou voleni všemi delegáty s hlasem rozhodujícím.
Za členy KRK ČFPH jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.
Při stejném počtu platných hlasů rozhoduje los.

1.

Článek 18
Ustavení předsedů odborných komisí sekcí
1. VV ČFPH informuje valnou hromadu o zřízení odborných komisí a o jejich personálním obsazení. Tato
informace se uvede do zápisu z jednání valné hromady, který se vyhotoví v souladu s čl. 13 Jednacího
řádu Valné hromady ČFPH.
Článek 19
Organizační a technická opatření
1. Všechny pomocné prostředky pro volební komisi zabezpečí VV ČFPH.
Článek 20
Stížnosti na průběh voleb
1. Stížnosti na průběh voleb mohou být předány volební komisi nejpozději do 30 minut po vyhlášení
výsledků voleb. O jejich vyřízení rozhodne volební komise s konečnou platností a s rozhodnutím
seznámí valnou hromadu.
Článek 21
Ukončení výkonu funkce zvoleného funkcionáře
1. Pokud předseda ČFPH v průběhu volebního období přestane z jakýchkoli důvodů vykonávat svou funkci
(odstoupení, úmrtí, přestane splňovat podmínky volitelnosti ve smyslu čl. 2 tohoto řádu apod.), ujme se
výkonu této funkce místopředseda, případně pak osoba, která se ve volbách předsedy ČFPH umístila na
2. místě v pořadí, respektive další v pořadí, za podmínky, že splňují podmínky volitelnosti dle čl. 3
tohoto řádu.
2. Pokud ani přes toto doplnění nedojde k ustanovení všech volených funkcí, může VV ČFPH jmenovat do
této funkce jiného člena VV ČFPH, a zároveň má VV ČFPH povinnost uspořádat do 3 měsíců
mimořádnou valnou hromadu ČFPH za účelem volby volených funkcionářů ČFPH.
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Článek 22
Odvolání zvoleného funkcionáře
1. Volení funkcionáři ČFPH mohou být odvoláni na každé VH ČFPH nadpoloviční většinou přítomných
delegátů s hlasem rozhodujícím.
2. Předsedy odborných komisí lze odvolat pouze rozhodnutím výkonného výboru ČFPH.
Článek 23
Ustanovení společná a závěrečná
1. VV ČFPH stanoví vzory hlasovacích lístků, mandátů delegátů s hlasem rozhodujícím - voličů - a může
stanovit vzory dalších volebních dokumentů.
2. Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem 20. června 2016.
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