
 
 

 

VOLEBNÍ ŘÁD 
 

 

Kapitola 1 - Základní pojmy 
 
§ 1.1 - Volené funkce 

Parlament volí jednotlivé členy Výkonného výboru (viz Stanovy) a Kontrolní komisi (viz Stanovy), případně další funkce a 

orgány podle svého rozhodnutí. 

 
§ 1.2 - Kandidáti do funkcí 

Kandidátem na některou z volených funkcí může být pouze člen ČBA starší 18 let. Kandidátem na volenou funkci nemůže 

být osoba již zvolená na stejné volební období do jiné volené funkce. Návrh na kandidaturu musí podat písemně na 

Sekretariát ČBA baseballový oddíl nebo oblastní pracoviště, a to alespoň 21 dnů před konáním Parlamentu. Návrh na 

kandidaturu může během jednání parlamentu podat ústně i některý delegát s hlasem rozhodujícím nebo poradním, ale 

pouze v případě, že do volené funkce nebyl kandidován nikdo písemně, nebo při opakované volbě. Možnost podávat ústní 

návrhy končí okamžikem zahájení předvolebního představování kandidátů. Kandidát musí před volbou vyjádřit souhlas se 

svoji kandidaturou ústně nebo písemným prohlášením, jinak je jeho kandidatura zamítnuta. 

 
§ 1.3 - Kandidátka 

Sekretariát ČBA musí zaslat oddílům nejméně 14 dnů před datem jednání volebního parlamentu kandidátku se jmény všech 

osob navržených do funkcí ve VV ČBA a do Kontrolní komise. 

 
§ 1.4 - Volby 

Volby jsou tajné, organizované prostřednictvím volebních lístku. Do funkcí ve Výkonném výboru se volí dvoukolově, 

jednotlivě v pořadí předseda, místopředseda pro mezinárodní styk, místopředseda pro rozvoj, místopředseda pro řízení 

soutěží a hospodář asociace. Do Kontrolní komise se volí hromadně (bez výběru předsedy) a jednokolově. Do případných 

dalších funkcí a orgánů se volí způsobem určeným parlamentem. 

 
§ 1.5 - Předvolební představení kandidátů a diskuse 

Představení kandidátů a předvolební diskuse probíhají bezprostředně před příslušnou volbou. Všichni kandidáti mají právo 

se představit delegátům osobně nebo v zastoupení nejvýše pětiminutovým projevem, a to v abecedním pořadí. Předvolební 

diskusi (diskuse mezi kandidáty, dotazy z pléna) řídí a ukončuje určený člen volební komise tak, aby žádný kandidát nebyl 

znevýhodněn. 

 

 

Kapitola 2 - Volba do funkce ve Výkonném výboru 
 
§ 2.1 - Vyplnění volebního lístku 

Na volebním lístku lze předepsaným způsobem vyznačit buď jednoho kandidáta, který se daného kola volby účastní, nebo 

nevyznačit žádného. V prvním případě tím delegát odevzdal svůj hlas vyznačenému kandidátovi, ve druhém neodevzdal hlas 

žádnému kandidátovi. Jinak upravený volební lístek je neplatný. 
 
§ 2.2 - První kolo 

První kolo voleb se organizuje, pokud jsou na danou funkci více než dva kandidáti. Prvního kola se účastní všichni kandidáti. 

Pokud některý z nich získá nadpoloviční většinu platných hlasů, stává se vítězem voleb a druhé kolo (viz § 2.3) se nekoná. 



V opačném případě postupují do druhého kola dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. Nelze-li je pro stejný 

počet získaných hlasů určit jednoznačně, rozhoduje mezi stejně úspěšnými kandidáty los. 

 
§ 2.3 - Druhé kolo 

Druhé kolo voleb se organizuje, pokud o vítězi nerozhodlo již první kolo (viz § 2.2). Druhého kola se účastní nejvýše dva 

kandidáti. Vítězem voleb se stane ten kandidát, který získá ve druhém kole nadpoloviční většinu platných hlasů. Nezíská-li 

ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu, otevírají se nové volby a přijímají se nové návrhy na kandidaturu do příslušné 

funkce. 

 

 

Kapitola 3 - Volba Kontrolní komise 
 
§ 3.1 - Vyplnění volebního lístku 

Na volebním lístku lze předepsaným způsobem vyznačit jednoho až tři kandidáty, nebo nevyznačit žádného. V prvním 

případě tím delegát odevzdal svůj hlas vyznačeným kandidátům (každému jeden), ve druhém neodevzdal hlas žádnému 

kandidátovi. Jinak upravený volební lístek je neplatný. 

 
§ 3.2 - Volba 

Volby se účastní všichni kandidáti. Do Kontrolní komise jsou zvoleni tři kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, pokud každý 

z nich získal nadpoloviční většinu platných hlasů. Nelze-li je pro stejný počet získaných hlasů určit jednoznačně, rozhoduje 

mezi stejně úspěšnými kandidáty los. Nezískali-li alespoň tři kandidáti nadpoloviční většinu platných hlasů, na neobsazená 

místa se otevírají nové volby a přijímají se nové návrhy na kandidáty. 

 
§ 3.3 - Schválení předsedy 

Zvolená Kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu, kterého navrhne parlamentu. Parlament jej schvaluje do funkce 

pomocí hlasovacích lístků (viz Jednací řád). Ve funkci je schválen, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina hlasujících 

delegátů. Není-li schválen, navrhne Kontrolní komise jiného předsedu a schvalování se opakuje. 

 

Kapitola 4 - Závěrečná ustanovení 
 
§ 4.1 - Platnost Volebního řádu 

Tento Volební řád je platný od 1.3.1998 a ruší se jimi všechny předchozí volební řády ČBA i s dodatky. 


