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1. Úvodní ustanovení
1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu ČFK jako jeho VI. sekce.
2. Volební řád Valné hromady České federace Kendó z.s. uvádí pravidla a postup pro
volby do jejích orgánů v rámci stanov ČFK.

2. Nominace kandidátů do orgánů ČFK
1. Každý základní člen Spolku (dále jen člen) je oprávněn navrhovat kandidáty pro volby
na funkce orgánů ČFK z řad svých řádných členů spolku.
2. Valné hromady s volbou členů orgánů ČFK se účastní všichni navržení kandidáti
osobně.
3. Do termínu stanoveného VV ČFK je vedoucí člena povinen doručit kandidaturu za
člena, včetně písemného souhlasu kandidáta, kde je uvedeno:
a) jméno a příjmení
b) datum narození
c) bydliště
d) funkce do které je kandidát navrhován.
4. Tento písemný souhlas a kandidaturu doloží kandidát sekretáři VV ČFK. Může tak
učinit i prostřednictvím některého ze členů VV.
5. Do nominace na kandidáty budou zařazeni i dva náhradníci, kteří budou k dispozici VV
při složení některé z funkcí v orgánech ČFK.
6. Vzor formuláře je přílohou tohoto dokumentu.
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3. Pravidlo hlasování
1. Způsob hlasování určuje VH ČFK a může proběhnout:
a) Veřejně: zvednutím ruky s platným hlasovacím lístkem
b) Tajně: Jméno voleného kandidáta je napsáno anonymně na volební lístek dle pokynů
volební komise.

2. Před zahájením hlasování provede mandátová komise kontrolní součet všech členů s
hlasovacím právem.

4. Platnost volebních lístků tajného hlasování
1. Volební lístek tajného hlasování je platný bez jakéhokoli dodatečného opravování či
upravování.
2. V případě nutnosti je hlasující oprávněn si vyžádat u volební komise nový čistý lístek v
čase stanoveném pro volbu. Na ten napíše čitelně jméno a příjmení voleného kandidáta.
3. Jakkoli upravené, pozměněné či nečitelné volební lístky budou prohlášeny za neplatné.
4. Volební lístky je VV ČFK povinen po ukončení voleb archivovat nejméně 1. rok,
neurčuje-li zákon jinak.

5. Způsob volby
1. Volba presidenta ČFK je dvoukolová, volba ostatních členů VV ČFK je jednokolová s
nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů kandidátů do VV se volba
opakuje tak dlouho, dokud není zvolen jediný vítěz.
2. Je-li na presidenta pouze jeden kandidát, jde o volbu jednokolovou s vítězem s
nejvyšším počtem hlasů.
3. Ve dvoukolové volbě presidenta je zvolen za presidenta ČFK kandidát, který dosáhne
prostou většinu hlasů již v prvním kole. V opačném případě postupují do druhého kola
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V druhém kole vítězí kandidát s nejvyšším
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počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se volba opakuje tak dlouho, dokud není
zvolen jediný vítěz.

6. Příloha

Kandidatura do orgánu ČFK
Já níže podepsaný podávám kandidaturu na pozici:
jméno:
PSČ:

adresa:
oddíl:

v: _______________________ dne: _____________ podpis: _____________________

Za oddíl:

________________________
(jméno a funkce)

v: _______________________ dne: _____________

strana 4 ze 4

______________________
(podpis, příp. razítko)

