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Volební řád  
Českého lukostřeleckého svazu 

 
Tento volební řád vychází ze Stanov Českého lukostřeleckého svazu a platné legislativy České republiky. 
 

1. 

Obecná ustanovení 

1. Valné shromáždění ČLS, (dále VS ČLS) je nejvyšším orgánem Českého lukostřeleckého svazu 
s právem volit a odvolávat členy statutárního orgánu ČLS – Předsednictva ČLS, členy a náhradníky 
Kontrolní komise ČLS a členy Disciplinární komise ČLS. 

2. Hlasovací právo na VS ČLS vykonávají delegáti - osoby oprávněné zastupovat řádné kolektivní členy 
ČLS - lukostřelecké kluby/oddíly anebo zplnomocnění zástupci řádných kolektivních členů ČLS - 
lukostřeleckých klubů/oddílů. 

3. Volby do volených orgánů musí být vždy uvedeny v programu na pozvánce na VS ČLS. 
4. Ke schvalování a změnovému řízení tohoto volebního řádu je nutná třípětinová (3/5) většina 

přítomných mandátních hlasů na VS ČLS. 

 

2. 

Volební a mandátová komise 

1. Volební a mandátová komise je pracovním orgánem VS ČLS.  

2. Předsedu a dva členy volební a mandátové komise navrhuje osoba nebo orgán, řídící VS ČLS, a 
to z řad delegátů VS ČLS.                                

3. Navrženého předsedu a dva členy volební a mandátové komise schvalují delegáti VS 
nadpoloviční většinou hlasů.                                

4. Volební a mandátová komise řídí volby v souladu se Stanovami ČLS a podle tohoto Volebního 
řádu.  

 

3. 
Návrh kandidátů 

1. Kandidáty do volených orgánů ČLS mohou navrhovat všichni členové ČLS.  

2. Místem sběru a registrace kandidátních lístků je sekretariát ČLS.  

3. Návrhy kandidátů musí být prokazatelně doručeny formou kandidátních lístků nejpozději 7 
kalendářních dnů před dnem konání valného shromáždění: 

a) doporučenou listovní zásilkou doručenou na adresu sídla ČLS, zapsaného ve Spolkovém 
rejstříku 

b) e-mailem, s naskenovaným vyplněným kandidátním lístkem, na oficiální e-mailovou adresu 
sekretariátu ČLS oproti potvrzení o přijetí e-mailu 

c) osobně, na adresu sekretariátu ČLS, oproti potvrzení o převzetí 

4. Kandidátní lístek musí vždy obsahovat podpis písemného prohlášení a souhlasu navrženého 
kandidáta, jinak je kandidátní lístek neplatný. 

5. Kandidáti, uvedení na kandidátních lístcích mají automaticky umožněnu účast na VS ČLS bez 
předchozího oznámení účasti na VS ČLS. 
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6. Kandidáti do funkce ve voleném orgánu jsou oprávněni kdykoli se své kandidatury vzdát, a to v 
kterékoli fázi před zahájením voleb nebo v průběhu voleb, a to buď písemně nebo veřejným 
prohlášením na jednání VS ČLS.  

7. Kandidáty mohou později navrhovat pouze delegáti VS ČLS na probíhajícím VS ČLS. 

 

 

4. 

Registrace kandidátů 

1. Kandidátní lístky, které došly v určeném termínu před konáním VS ČLS, přijímá sekretariát ČLS, 
který zpracuje písemný seznam kandidátů pro jednání VS ČLS.  

2. Seznam navrhovaných kandidátů obsahuje jméno, příjmení a datum narození kandidátů a jméno 
navrhovatele. 

3. Seznam navrhovaných kandidátů předá pracovník sekretariátu před zahájením VS ČLS 
jednajícímu orgánu VS ČLS a každému delegátovi VS ČLS. 

4. Volební a mandátová komise po svém zvolení převezme od jednajícího orgánu VS ČLS seznam 
kandidátů a doručené kandidátní lístky a ověří, zda navrhovaní kandidáti splňují podmínky dané 
Stanovami ČLS a tímto volebním řádem (termín podání kandidatury, oprávněnost návrhu, věk 
kandidáta, prohlášení a souhlas kandidáta).  

5. Pokud návrh kandidáta nesplňuje podmínky pro registraci, volební a mandátová komise takový 
návrh kandidáta ze seznamu vyškrtne.  

6. Vyškrtnutý kandidát může kandidovat opakovaně jen tehdy, pokud splňuje podmínky pro výkon 
funkce a jestliže bude navržen a odsouhlasen většinou mandátních hlasů přímo na VS ČLS.  

7. Stane-li se, že před VS ČLS nejsou navrženi kandidáti do volených funkcí  v dostatečném počtu, 
vyzve volební a mandátové komise přítomné delegáty k navržení dalších kandidátů, které 
zaregistruje, splňují-li podmínky pro kandidaturu. 

8. Když volební a mandátová komise dospěje k závěru, že kandidátka je připravena, uzavře ji a 
předseda komise prohlásí, že všichni kandidáti jsou platně zaregistrováni.  

9. Jsou-li splněna všechna výše uvedená ustanovení, může být provedena volba členů voleného 
orgánu ČLS. 

10. V případě, že svolavatelem mimořádného VS ČLS není předsednictvo ČLS, ale jiná osoba 
oprávněná svolat VS ČLS dle Stanov ČLS, určí tento svolavatel v pozvánce na VS ČLS osobu, 
odpovědnou za sběr a registraci kandidátních lístků, konkrétní poštovní adresu, časové možnosti 
pro sběr lístků a e-mailovou adresu pro zasílání lístků. 

 

5. 

Způsoby hlasování 

Volby na VS ČLS probíhají: 

a) tajným hlasováním 
b) přímým hlasováním 

 
O způsobu hlasování rozhodují delegáti před zahájením daného hlasování. 
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6. 
Volba statutárního orgánu 

1. Kolektivním Statutárním orgánem ČLS s kolektivní odpovědností za všechna právní jednání a 
vykonávané činnosti pro ČLS je Předsednictvo ČLS.  

2. Předsednictvo ČLS má pět členů. 

3. VS ČLS volí přímo: 

a. Předsedu ČLS 

b. Místopředsedu ČLS 

c. Tři členy předsednictva 

4. Jako člen Předsednictva ČLS je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu mandátních 
hlasů, přítomných na VS ČLS. 

5. Je-li v prvním kole zvoleno nadpoloviční většinou hlasů více kandidátů, než je počet členů 
Předsednictva ČLS, postupují všichni tito zvolení kandidáti do druhého kola. 

6. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají největší počet mandátních hlasů. 

7. Při rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů, ze kterých by měl postoupit 1 nebo 2 kandidáti, 
postupují tito kandidáti s rovností hlasů do dalšího kola. Proběhne další kolo s těmito kandidáty. 
Postupuje ten kandidát (kandidáti), kteří získají největší počet mandátních hlasů. 

8. Není-li v prvním kole zvolen nadpoloviční většinou hlasů dostatečný počet kandidátů, než je počet 
členů Předsednictva ČLS, postupují všichni navrhovaní kandidáti do druhého kola. 

9. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají největší počet mandátních hlasů. 

10. Při volbě jednotlivého člena Předsednictva ČLS při odstoupení nebo odvolání člena Předsednictva 
ČLS z funkce se postupuje v souladu s předchozími ustanoveními s tím, že se volí kandidáti pouze 
do konkrétní uvolněné funkce. 

11. Delegáti VS ČLS mají právo před provedením volby pokládat navrhovaným přítomným kandidátům 
otázky, související s budoucím výkonem funkce, na kterou kandidují. Navrhovaní kandidáti mají 
právo odmítnout odpověď na otázku. 

12. Navrhovaní kandidáti mají právo požádat o představení své osoby a prezentace důvodů 
kandidatury. 

13. Seznam dotazujících se delegátů a seznam prezentujících se kandidátů shromažďuje a VS ČLS 
předkládá jednající orgán VS ČLS. Pro dotazy a odpovědi a pro prezentace kandidátů může VS ČLS 
stanovit hlasováním přiměřenou dobu. 

 

7. 
Volba členů Kontrolní komise a Disciplinární komise ČLS 

1. Kontrolní komise ČLS má tři členy a jednoho náhradníka. 

2. Disciplinární komise ČLS má sedm členů. 

3. Kontrolní komise a Disciplinární komise ČLS nemusí být pro výkon funkce úplná v počtu členů. 
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4. VS ČLS volí: 

a. Předsedu KK ČLS 

b. Dva členy KK ČLS 

c. Předsedu Disciplinární komise 

d. Šest členů disciplinární komise 

5. Jako členové Kontrolní komise a Disciplinární komise ČLS jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají 
nadpoloviční většinu mandátních hlasů, přítomných na VS ČLS. 

6. Je-li v prvním kole zvoleno nadpoloviční většinou hlasů více kandidátů, než je počet členů Kontrolní 
komise a Disciplinární komise ČLS, postupují všichni tito zvolení kandidáti do druhého kola. 

7. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají největší počet mandátních hlasů. 

8. Při rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů, ze kterých by měl postoupit 1 nebo 2 kandidáti, 
postupují tito kandidáti s rovností hlasů do dalšího kola. Proběhne další kolo s těmito kandidáty. 
Postupuje ten kandidát (kandidáti), kteří získají největší počet mandátních hlasů 

9. Není-li v prvním kole zvolen nadpoloviční většinou hlasů dostatečný počet kandidátů, než je počet 
členů Kontrolní komise a Disciplinární komise ČLS, postupují všichni navrhovaní kandidáti do 
druhého kola. 

10. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají největší počet mandátních hlasů. 

11. Při volbě jednotlivého člena Kontrolní komise ČLS a Disciplinární komise ČLS při odstoupení nebo 
odvolání člena Kontrolní komise ČLS a Disciplinární komise ČLS z funkce se postupuje v souladu 
s předchozími ustanoveními s tím, že se volí kandidáti do konkrétní uvolněné funkce. 

 
 
 
Tento Volební řád Českého lukostřeleckého svazu byl schválen na VS ČLS dne15.5.2016 a nabývá 
platnosti a účinnosti okamžikem schválení. 
 
 
 
 
 

 

 

 


