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NÁVRH 

VOLEBNÍ ŘÁD 
 

jednání konference Českého svazu ledního hokeje z.s. 
18. 6. 2016 

 
(schváleno VV ČSLH 18. 2. 2016) 

 
 
1. Návrh kandidátky, předložený delegátům konference, je zpracován na základě návrhů členů 

Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) a krajských výkonných výborů ČSLH, 
které došly před konferencí do stanovených termínů dle plánu přípravy konference, 
schváleného výkonným výborem ČSLH. 

 
2. Návrh kandidátů na prezidenta ČSLH bylo možno podat do sekretariátu ČSLH do 26. 5. 2016. 

Návrhy na členy výkonného výboru ČSLH, na předsedu a členy dozorčí rady ČSLH a na 
předsedu arbitrážní komise ČSLH bylo možno podat do sekretariátu ČSLH do 26. 5. 2016. 

 
3. Doplnění resp. rozšíření kandidátky na členy výkonného výboru ČSLH a členy dozorčí rady ČSLH 

lze provést do zahájení volby těchto orgánů pouze tehdy, souhlasí-li s tímto návrhem ve 
veřejném hlasování více než polovina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 
4. Právo volit mají přítomní delegáti s hlasem rozhodujícím. 
 
5. Na konferenci se volí prezident ČSLH a deset členů výkonného výboru ČSLH, předseda dozorčí 

rady ČSLH a šest členů dozorčí rady ČSLH a předseda arbitrážní komise ČSLH. 
 
6. Konference je schopna volit, pokud jsou volbě přítomny nejméně dvě třetiny delegátů 

s hlasem rozhodujícím. 
 
7. Počtem přítomných hlasů se rozumí počet zaregistrovaných delegátů s hlasem rozhodujícím 

dle prezenční listiny. 
 
8. Volby se uskuteční takto: 

a) volba prezidenta ČSLH, předsedy dozorčí rady ČSLH a předsedy arbitrážní komise ČSLH 
veřejnou volbou, tj. aklamací: 

Předsedající konference oznámí jména kandidátů a nechá hlasovat aklamací podle 
abecedního pořádku. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu přítomných 
hlasů. Pokud ani jeden kandidát nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení, následuje druhé 
kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole voleb nejvíce 
hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získá více přítomných hlasů. Pokud 
jsou do prvního kola voleb navrženi pouze dva kandidáti, zvolen je ten, který získá více 
přítomných hlasů. Pokud je do prvního kola navržen pouze jeden kandidát, je zvolen, získá-
li nadpoloviční většinu přítomných hlasů. 

b) volba členů výkonného výboru ČSLH veřejnou volbou, tj. aklamací: 
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Zvolený prezident ČSLH sestaví desetičlennou kandidátku výkonného výboru ČSLH ze všech 
navrhovaných kandidátů na členy výkonného výboru ČSLH, a to z hlediska předpokládané 
koncepce práce výkonného výboru ČSLH tak, že šest členů je voleno do výkonného výboru 
ČSLH ze zástupců vrcholového hokeje a čtyři členové jsou voleni do výkonného výboru 
ČSLH ze zástupců výkonnostního hokeje. 

Takto navržené členy výkonného výboru ČSLH volí konference najednou veřejným 
hlasováním, tj. aklamací. Zvoleni jsou, pokud obdrží nadpoloviční většinu přítomných 
hlasů. V případě, že takto navržený výkonný výbor ČSLH neobdrží nadpoloviční většinu 
přítomných hlasů, hlasuje se o každém kandidátovi na člena výkonného výboru ČSLH 
zvlášť. Každý jednotlivý kandidát je zvolen tehdy, obdrží-li nadpoloviční většinu přítomných 
hlasů. 

Pokud některý z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů, zvolený 
prezident ČSLH navrhne dalšího kandidáta ze všech navržených kandidátů, o kterém se 
následně hlasuje stejným způsobem, až je zvoleno deset členů výkonného výboru ČSLH 
s respektováním výše uvedené koncepce volby členů výkonného výboru ČSLH. 

c) volba členů dozorčí rady ČSLH veřejnou volbou, tj. aklamací: 

Zvolený předseda dozorčí rady ČSLH sestaví šestičlennou kandidátku dozorčí rady ČSLH ze 
všech navrhovaných kandidátů na členy dozorčí rady ČSLH, a to tak, že tři členové jsou 
z oblasti vrcholového hokeje a tři členové z oblasti výkonnostního hokeje. 

Navržené členy dozorčí rady ČSLH volí konference najednou veřejným hlasováním, tj. 
aklamací. Dozorčí rada ČSLH je zvolena, pokud obdrží nadpoloviční většinu přítomných 
hlasů. V případě, že takto navržená dozorčí rada ČSLH neobdrží nadpoloviční většinu 
přítomných hlasů, hlasuje se o každém kandidátovi na člena dozorčí rady ČSLH zvlášť, 
obdobně jako při volbě členů výkonného výboru ČSLH, ze všech navržených kandidátů 
v oddělených oblastech hokeje. Kandidát je zvolen tehdy, obdrží-li nadpoloviční většinu 
přítomných hlasů. 

 
9. Veřejnou volbou ve smyslu tohoto volebního řádu je volba aklamací. Pokud bude chtít 

konference volit tajnou volbou tam, kde je navržena volba veřejná, je třeba tajný způsob 
hlasování odsouhlasit ve veřejném hlasování nadpoloviční většinou přítomných hlasů před 
schválením jednacího řádu. 

 
10. Případná tajná volba probíhá takto: 

a) volba prezidenta ČSLH, předsedy dozorčí rady ČSLH a předsedy arbitrážní komise ČSLH: 

Na volebních lístcích se způsobem stanoveným pracovním předsednictvem označí jedno 
jméno z navržených kandidátů. Pouze takto vyplněný volební lístek je platný. Zvolen je ten 
kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Pokud ani jeden kandidát 
nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení, následuje druhé kolo voleb, do kterého postupují 
dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten 
kandidát, který získá více přítomných hlasů. Pokud jsou do prvního kola voleb navrženi 
pouze dva kandidáti, zvolen je ten, který získá více přítomných hlasů. Pokud je do prvního 
kola navržen pouze jeden kandidát, je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu přítomných 
hlasů. 

b) volba členů výkonného výboru ČSLH: 
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Zvolený prezident ČSLH sestaví desetičlennou kandidátku výkonného výboru ČSLH ze všech 
navržených kandidátů na členy výkonného výboru ČSLH, a to z hlediska předpokládané 
koncepce práce výkonného výboru ČSLH tak, že šest členů je voleno do výkonného výboru 
ČSLH ze zástupců vrcholového hokeje a čtyři členové jsou voleni do výkonného výboru 
ČSLH ze zástupců výkonnostního hokeje. 

Takto navržené členy výkonného výboru ČSLH volí konference najednou tajným 
hlasováním. Zvoleni jsou, pokud obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů.  

V případě, že takto navržený výkonný výbor ČSLH neobdrží nadpoloviční většinu 
přítomných hlasů, hlasuje se v tajném hlasování o každém kandidátovi na člena výkonného 
výboru ČSLH zvlášť. 

c) volba členů dozorčí rady ČSLH: 

Zvolený předseda dozorčí rady ČSLH sestaví šestičlennou kandidátku dozorčí rady ČSLH ze 
všech navržených kandidátů na členy dozorčí rady ČSLH, a to tak, že tři členové jsou 
z oblasti vrcholového hokeje a tři členové z oblasti výkonnostního hokeje. 

Takto navržené členy dozorčí rady ČSLH volí konference najednou tajným hlasováním. 
Zvoleni jsou, pokud obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů.  

V případě, že takto navržená dozorčí rada ČSLH neobdrží nadpoloviční většinu přítomných 
hlasů, hlasuje se v tajném hlasování o každém kandidátovi na člena dozorčí rady ČSLH 
zvlášť. 

 


