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§ 1 - Všeobecné zásady
1. Volební právo členů ČSTS je dáno Stanovami ČSTS v čl. 6, bod 1k.
2. Volby se provádějí jako
a) přímé - volba Představenstev divizí, Dozorčích komisí divizí a delegátů pro Výroční konferenci
ČSTS členy ČSTS na Valné hromadě divize,
b) nepřímé
i) volba Prezidenta ČSTS, Viceprezidentů ČSTS, členů Výkonné rady ČSTS, Dozorčí rady
ČSTS a Rozhodčí rady ČSTS prováděná delegáty na Výroční konferenci ČSTS,
ii) volba předsedů Dozorčí rady ČSTS, Rozhodčí rady ČSTS, Představenstev divizí a
Dozorčích komisí divizí prováděná zvolenými členy těchto orgánů při jejich zasedáních.
3. Volby se provádějí na základě kandidátek, přičemž kandidátku:
a) na funkci Prezident ČSTS připravuje Výkonná rada ČSTS podle vlastního návrhu a písemných
návrhů členů ČSTS. Kandidátku uzavírá, tj. shromáždí dosud obdržené podklady, 40 dní přede
dnem konání voleb a zveřejňuje ji včetně programových prohlášení kandidátů a jimi navržených
viceprezidentů a případně i členů VR do 2 dnů po jejím uzavření.
b) na funkci Viceprezidentů ČSTS připravuje kandidát na Prezidenta ČSTS a předkládá ji
současně se svojí kandidaturou.
c) na členy Výkonné rady ČSTS připravuje kandidát na prezidenta ČSTS; tato kandidátka může
být doplněna účastníky Výroční konference. Musí však být zveřejněna nejpozději před volbou
Výkonné rady ČSTS.
d) do ostatních orgánů připravuje orgán, do kterého se volby provádějí. Tuto kandidátku
zveřejňuje současně s pozvánkou na volby. Před zahájením volby ji volební komise doplní o
návrhy kandidátů, které předloží členové volícího orgánu, a kandidátku uzavře. V případě, že
povinný orgán není funkční, přebírají tuto povinnost:
i) Představenstvo divize pro kandidátku Dozorčí komise divize,
ii) Výkonná rada ČSTS pro kandidátky Představenstva divize, delegátů pro Výroční konferenci
ČSTS, Dozorčí rady divize, Dozorčí rady ČSTS a Rozhodčí rady ČSTS.
4. Každý kandidát musí písemně projevit svůj souhlas s kandidaturou a zavázat se k převzetí
povinností, které funkce, na kterou kandiduje, přináší.
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5. Kandidát na funkci Prezident ČSTS je povinen s kandidaturou předložit programové prohlášení na
volené období a kandidátku na Viceprezidenty ČSTS. Nepovinnou součástí jeho kandidatury může
být i kandidátka na ostatní členy Výkonné rady ČSTS.
6. Každý kandidát má právo se před volbami veřejně vyjádřit na webové stránce ČSTS a před členy
volícího orgánu. Přesná pravidla těchto vystoupení musí být zveřejněna současně s vyhlášením
voleb.
7. Volby se provádějí v pořadí uvedeném v bodech 2a) a 2b) tohoto paragrafu, a to i v případě volby
jen do některých orgánů.
8. Počet potřebných hlasů ke zvolení se určuje vždy z přítomného počtu hlasů voličů.
9. Volby se provádějí tajně, pokud se členové volícího orgánu nedohodnou 2/3 většinou přítomných
hlasů na hlasování o volbě aklamací. Volba se provádí tak, že:
a) pro tajné volby připraví volební komise z uzavřených kandidátek hlasovací lístky. Hlasovací
lístky obdrží všichni přítomní voliči před vlastní volbou. Každý volič na hlasovacím lístku
označí předepsaným způsobem kandidáty, kterým dává svůj hlas, přičemž musí dodržet počet
volených kandidátů. Před zahájením volby musí volební komise seznámit voliče s formálními
podmínkami pro uznání platnosti hlasovacího lístku.
b) při hlasování o volbě aklamací musí volební komise vybavit všechny voliče hlasovacím lístkem
s jasným označením „PRO“ a ve volební místnosti vyvěsit uzavřenou kandidátku nejméně 15
minut před vlastní volbou. V jednání volícího orgánu je na tuto dobu vyhlášena přestávka
jednání.
c) Při použití elektronického hlasovacího systému, musí být zajištěny stejné podmínky jako v ust
a) a b) s tím, že před vlastním hlasováním musí být vyhlášena přestávka minimálně 10 minut.

§ 2 - Volba Prezidenta ČSTS
1. Při kandidatuře jediného kandidáta na funkci Prezidenta ČSTS je třeba získat nadpoloviční většinu
hlasů.
2. Při kandidatuře více kandidátů je do funkce zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, opakuje se volba mezi dvěma
kandidáty s největším počtem hlasů a do funkce je zvolen kandidát s více hlasy. Pokud v tomto
případě dojde k rovnosti počtu hlasů, volba se opakuje, dokud se nerozhodne.
3. Pokud Prezident ČSTS není schválen podle bodu 1 tohoto paragrafu, Viceprezidenti a členové
Výkonné rady ČSTS se nevolí a Výkonná rada ČSTS z předchozího volebního období svolá do 3
měsíců mimořádnou Výroční konferenci ČSTS s novou volbou Prezidenta ČSTS, Viceprezidentů
ČSTS a členů Výkonné rady ČSTS. Funkční období Výkonné rady ČSTS z předchozího volebního
období se o tuto lhůtu prodlužuje. Její pravomoci mohou být v tomto prodlužovacím období
omezeny rozhodnutím Výroční konference ČSTS.

§ 3 - Volba Viceprezidentů a členů Výkonné rady ČSTS
1. Viceprezidenti ČSTS se volí vcelku dle kandidátky zvoleného Prezidenta ČSTS, která byla
zveřejněna dle §1, bod 3. Ke schválení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů.
2. V případě, že Viceprezidenti ČSTS navržení zvoleným prezidentem ČSTS nejsou schváleni,
prezident může ve lhůtě 30 minut upravit kandidátku Viceprezidentů ČSTS a v takovém případě se
koná druhé kolo volby dle bodu 1 tohoto paragrafu.
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3. Pokud Viceprezidenti ČSTS nejsou schváleni podle bodu 1 tohoto paragrafu nebo pokud zvolený
prezident nevyužije právo druhé volby dle bodu 2 tohoto paragrafu, příp., nebude-li schválena
kandidátka Viceprezidentů ČSTS navržená do druhého kola, funkce zvoleného Prezidenta ČSTS
automaticky skončí a Výkonná rada ČSTS z předchozího volebního období svolá do 3 měsíců
mimořádnou Výroční konferenci ČSTS s novou volbou Prezidenta ČSTS, Viceprezidentů ČSTS a
členů Výkonné rady ČSTS. Funkční období Výkonné rady ČSTS z předchozího volebního období se
o tuto lhůtu prodlužuje. Její pravomoci mohou být v tomto prodlužovacím období omezeny
rozhodnutím Výroční konference ČSTS.
4. Návrh kandidátky na členy Výkonné rady ČSTS musí obsahovat nejméně 6 kandidátů. Voliči
vybírají 5 kandidátů.
5. Za členy Výkonné rady ČSTS jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle získaného počtu hlasů, kteří
získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud má málo kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, volba se
opakuje, bez již zvolených kandidátů. Zvoleni jsou kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů.

§ 4 - Volba Dozorčí rady ČSTS, Rozhodčí rady ČSTS a Dozorčí komise divize
1. Návrh kandidátky musí obsahovat nejméně 4 kandidáty. Voliči vybírají 3 kandidáty a 1 náhradníka.
2. Do těchto orgánů jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle získaného počtu hlasů, kteří získali
nadpoloviční většinu hlasů. Pokud má málo kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, volba se opakuje
bez již zvolených kandidátů. Volí se zbývající počet členů rady a 1 náhradník. Zvoleni jsou
kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů.

§ 5 - Volba Představenstva divize
1. Počet volených členů Představenstva divize stanovuje odstupující Představenstvo divize a může být
upraven Valnou hromadou divize před uskutečněním voleb. Návrh kandidátky pro Představenstvo
divize musí obsahovat minimálně určené počty kandidátů. Voliči vybírají tolik kandidátů, kolik je
míst v Představenstvu divize.
2. Do představenstva divize jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle získaného počtu hlasů, kteří získali
nadpoloviční většinu hlasů. Pokud má málo kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, volba se opakuje
bez již zvolených kandidátů. Volí se zbývající počet členů představenstva divize. Zvoleni jsou
kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů.

§ 6 - Volba delegátů pro Výroční konferenci ČSTS
1. Způsob volby delegátů pro Výroční konferenci ČSTS určuje Představenstvo divize.
2. Počet delegátů pro Výroční konferenci ČSTS se stanovuje dle klíče stanoveného Výkonnou radou
ČSTS na jejím prvním zasedání po zvolení pro celé volební období. Klíč vyjadřuje, kolik členů volí
jednoho delegáta, přičemž se počet delegátů zaokrouhluje nahoru. Výpočet se provádí z počtu členů
divize ke dni posledního možného dne oznámení Výroční konference ČSTS. Představenstvo divize
může rozhodnout i o volbě náhradníků. Počet náhradníků ale nesmí převýšit polovinu počtu delegátů
stanovených výpočtem dle klíče.
3. Za delegáty včetně náhradníků jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle získaného počtu hlasů, kteří
získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud má málo kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, volba se
opakuje bez již zvolených kandidátů. Volí se zbývající počet delegátů včetně náhradníků. Zvoleni
jsou kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů.
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§ 7 - Volba předsedů volených orgánů
1. Volené orgány volí svého předsedu na svém 1. zasedání.
2. Volba se provede aklamací případně tajně. Rozhodne nadpoloviční většina hlasů při účasti více než
2/3 členů orgánu. Při rovnosti hlasů 2 kandidátů se volba opakuje do doby zvolení předsedy.

§ 8 - Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tento řád byl schválen Výroční konferencí ČSTS dne 17. 11. 2015 s účinností okamžitou.
2. Pokud budou první volby prováděny na stejné Výroční konferenci ČSTS, kterou byl tento dokument
schválen, lhůty pro přípravu kandidátek se mohou odpovídajícím způsobem zkrátit.
3. Změny a jejich schválení, platnost a účinnost:
označení verze
(rrmmdd)

dotčené části

VR___1511
VR___180519 §6. 2

popis změny

Celková revize

Upřesnění termínu výpočtu počtu
delegátů na VK
VR___190530 §1.2.b.i),
Rozčlenění volby VR na volbu
§1.3.a),c)
viceprezidentů a členů VR včetně
nový §1.3.b tvorby kandidátek
§1.5
nový §1.9.c)
§2.3
§3.1,2,3
nové §3.4,5

schválil

zveřejněno

účinnost
změny

VK
17.11.15 17.11.15
17.11.15
VK
01.06.18 15.06.18
19.05.18
VK
23.07.19 06.08.19
30.05.19
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