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VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY  
REGIONÁLNÍHO SVAZU HOKEJBALU PRO MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ 

konané dne 26. 4. 2022 v Ostravě 

 
(NÁVRH) 

 
I. Všeobecné zásady voleb v RSHb 

 
1. Volit jsou oprávněni všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. 
2. Voleni mohou být všichni řádní členové ČMSHb. Do výkonného výboru RSHb mohou být voleni členové starší 18 
let. 
3. K zjištění počtu oprávněných voličů se ustanovuje tříčlenná mandátová komise. 
4. K zajištění průběhu voleb a jejich vyhodnocení se ustanovuje tříčlenná volební komise. Žádný z jejích členů nesmí 
být současně navrženým kandidátem. V případě, že bude kandidovat, musí být v komisi vystřídán.  
5. Volby jsou platné, byla-li valná hromada usnášeníschopná.  
6. Počet delegátů určuje výkonný výbor RSHb na základě klíče: Každý delegát klubu má 1 mandát za každou 
obsazenou oficiální soutěž ČMSHb organizovanou ČMSHb nebo RSHb MS, přičemž rozhodující je vyšší zastoupení ze 
sezón (2020-2021 a 2021-2022). 
Při účasti jedné věkové kategorie ve více soutěžích, je klubu počítán mandát za každou jednotlivou soutěž. Klubem se 
rozumí subjekt s vlastním IČ. 

II. Volby delegátů na regionální valnou hromadu 
 

1. Delegáti na regionální valnou hromadu jsou voleni svými mateřskými kluby. Jejich počet určuje výkonný výbor 
RSHb na základě klíče: Každý delegát klubu má 1 mandát za každou obsazenou oficiální soutěž ČMSHb organizovanou 
ČMSHb nebo RSHb MS, přičemž rozhodující je vyšší zastoupení ze sezón (2020-2021 a 2021-2022). 
Při účasti jedné věkové kategorie ve více soutěžích, je klubu počítán mandát za každou jednotlivou soutěž. Klubem se 
rozumí subjekt s vlastním IČ. 
2. Kandidáty navrhují kluby nebo kterýkoli člen hokejbalového subjektu sdruženého a aktuálně působícího v RSHb. 
Kandidáti se mohou navrhovat sami. 
 

III. Volby výkonného výboru RSHb a revizní komise RSHb 
 

1. Volby výkonného výboru RSHb a revizní komise RSHb probíhají na regionální valné hromadě svazu na čtyřleté 
funkční období kopírující funkční období předsednictva ČMSHb. 
2. Volit jsou oprávněni delegáti s hlasem rozhodujícím, zvolení zástupci klubů. 
3. Kandidáti na jednotlivé posty jsou navrhováni výkonným výborem nebo kterýmkoli zástupcem klubu. Oddíl smí 
navrhnout svého jednoho kandidáta do výkonného výboru a jednoho člena revizní komise.  
4. Kandidáti jsou seřazeni na kandidátních listinách dle abecedního pořadí (zvláště do výkonného výboru, zvláště na 
člena revizní komise). 
5. Kandidát musí být starší 18 let. 
6. Kandidátům musí být dána možnost oslovit delegáty valné hromady (diskusní příspěvek o délce max. 5 minut) a 
vystupuje pouze jednou. 
7. Kandidát, který je navržen a s kandidaturou souhlasí (souhlas kandidáta je bezpodmínečnou podmínkou pro 
zařazení na kandidátní listinu - ústně v době konání voleb nebo písemně, je-li nepřítomen), musí být zapsán volební 
komisí na volební listinu a poté na všechny hlasovací lístky. V případě, že na listině nebo kterémkoli hlasovacím lístku 
nebudou uvedena jména všech kandidátů, je hlasování neplatné. 
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8. Volební listinu připravuje sekretariát svazu, který ji předloží v den konání VH zvolené volební komisi valné 
hromady, která má dále volební listinu pod svojí kontrolou a provádí její případné schválené úpravy (odstoupení 
kandidáta, doplnění kandidáta při odstoupení kandidátů či nedostatečném počtu kandidátů). Na listině musí být 
alespoň 5 kandidátů na posty členů výkonného výboru a 3 kandidáti na člena revizní komise. Maximální počet 
kandidátů na jednu funkci není omezen, je dopředu dán návrhy výkonného výboru a klubů. 
9. Každý volič obdrží jeden hlasovací lístek se jmény všech kandidátů na jednotlivé funkce. 
10. Volby se provádějí tajným hlasováním na 1 hlasovací lístek tak, že se na něm zvláště hlasuje najednou o všech 
pěti členech výkonného výboru. Valná hromada může na návrh pléna rozhodnout o hlasování veřejným hlasováním. 
11. Volič volí tak, že přeškrtne jména těch kandidátů v jednotlivých funkcích, pro které nehlasuje. Jiný způsob 
označení (např. zakroužkování, podtržení aj.) je neplatný. 
12. Hlasovací lístek s větším počtem platných kandidátů, než 5 na člena výkonného výboru a 3 na členy revizní 
komise, anebo s nesprávným způsobem označení kandidátů je neplatný. 
13. Volební komise spočítá platné volební lístky a určí pořadí kandidátů podle dosaženého počtu hlasů na jednotlivé 
funkce. 
14. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů a má nejvíce ze všech hlasů na 
uvedenou funkci. 
15. V případě, že mají dva kandidáti stejný počet hlasů, rozhoduje mezi nimi druhé kolo voleb, pakliže jeden 
druhému pořadí nepřepustí nebo se nevzdá kandidatury. 
16. Jestliže nedosáhl potřebný počet kandidátů na určitou funkci nadpoloviční většiny hlasů, provádí se druhé kolo 
voleb. 
17. Druhého kola se nezúčastňují již zvolení funkcionáři. Druhého kola se mohou zúčastnit pouze kandidáti zapsaní v 
prvním kole. 
18. V druhém kole je zvolen ten, kdo získá nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů voličů a má nejvíce ze 
všech hlasů na uvedenou funkci. Pokud ani druhé kolo nerozhodne, volby pokračují a ve třetím kole rozhoduje již 
prostá většina hlasů. 
19. Každý kandidát může odstoupit v kterékoli fázi voleb. Jeho předešlé volební výsledky se tím anulují. 
 

IV. Doplňovací volby 
 

1. V případě odstoupení člena výkonného výboru z funkce či člena revizní komise, vykonává tuto funkci výkonným 
výborem určený člen svazu. Ten může být výkonným výborem buďto kooptován, pak má hlasovací právo, nebo 
výkonem funkce pouze pověřen, pak hlasovací právo nemá. 
2. Doplňovací volby za odstoupeného funkcionáře se provádí na nejbližší regionální valné hromadě, na kandidátní 
listině v takovém případě stačí být uveden počet kandidátů, který je rovný počtu volených míst jednotlivých funkcí. 
3. Výběr kandidátů je shodný s volbami řádnými. 
4. Výsledky voleb se posuzují stejně jako při řádných volbách. 
 

V. Odvolání člena výkonného výboru 
 

1. Odvolání člena výkonného výboru či člena revizní komise navrhuje valné hromadě RSHb výkonný výbor nebo 
nadpoloviční většina delegátů poslední regionální valné hromady.  
2. Výkonný výbor svazu zváží, zda funkcionáři navrženému na odvolání pozastaví výkon funkce. Hlasovací právo mu 
zůstává. 
3. Funkcionáře lze odvolat jedině na regionální valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 
4. Po odvolání následují doplňovací volby do výkonného výboru dle hl. IV. tohoto řádu. 
 

VI. Volby delegátů na VH ČMSHb 
 
1. Delegáti na republikovou valnou hromadu jsou voleni na regionálních valných hromadách svazu. Jejich počet je 
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stanovován podle klíče, který schvaluje předsednictvo ČMSHb.  
2. Pro rok 2022 navrhuje 3 kandidáty a 1 náhradníka výkonný výbor nebo kterýkoli člen RSHb MS. Kandidáti se 
mohou navrhovat sami. 
3. Kandidát, který je navržen a s kandidaturou souhlasí (ústně v době voleb nebo písemně, je-li nepřítomen), musí 
být zapsán na jednu volební listinu a poté na všechny hlasovací lístky. V případě, že na listině nebo kterémkoli 
hlasovacím lístku nebudou uvedena jména všech kandidátů, je hlasování neplatné. 
4. Volební listinu sestavuje volební komise. Na listině nesmí být méně kandidátů, než je pro příslušný region 
stanoveno. Maximální počet kandidátů není omezen. 
5. Volič volí tak, že přeškrtne jména těch kandidátů, pro které nehlasuje. Jiný způsob označení (např. zakroužkování, 
podtržení aj.) je neplatný. Hlasovací lístek s větším počtem kandidátů, než je stanoveno, je neplatný. 
6. Volební komise spočítá platné volební lístky a určí pořadí kandidátů podle dosaženého počtu hlasů. 
7. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných voličů a jeho umístění podle počtu 
získaných hlasů postačuje na delegování na republikovou valnou hromadu. Kandidáti s nadpoloviční většinou hlasů 
se stávají náhradníky v tom pořadí, kolik získali hlasů. 
8. V případě, že mají dva kandidáti na posledním místě rozhodujícím o delegaci na republikovou valnou hromadu 
stejný počet hlasů, rozhoduje druhé kolo, pakliže jeden druhému pořadí nepřepustí nebo se nevzdá kandidatury. 
9. Jestliže nedosáhl potřebný počet kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, provádí se druhé kolo voleb. Již zvolení 
delegáti se jej nezúčastní. 
10. Druhého kola se mohou zúčastnit pouze kandidáti zapsaní v prvním kole. 
11. V druhém kole rozhoduje o zvolení prostá většina hlasů. 
12. Každý kandidát může odstoupit v kterékoli fázi voleb. Jeho předešlé volební výsledky se tím anulují. 
13. Delegáti jsou zvoleni na období do příští regionální valné hromady. V případě, že není volební rok, může valná 
hromada prodloužit jejich mandát o další rok. 
14. V případě odstoupení delegáta přebírá jeho mandát náhradník podle pořadí v minulých volbách. 
15. V případě, že se zvolený delegát nemůže zúčastnit republikové valné hromady, vystaví výkonný výbor regionu 
nový delegační lístek pro náhradníka. Ten získá takto plná práva delegáta na celé volební období. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento volební řád je závazný pro průběh regionální valné hromady. Lze aplikovat i pro konání valných hromad 
krajských (územních celků). 
2. Změny a doplňky volebního řádu je oprávněna přijmout jedině regionální valná hromada svazu. 
3. Volební řád vstupuje v platnost schválením nadpoloviční většinou přítomných delegátů na regionální valné 
hromadě dne 26.4.2022. 
 

 

mailto:macko@hokejbal.cz

