
 

Volební řád  

Valné hromady České basketbalové federace z. s. 

konané dne 2. května 2022 
(dále jen „Volební řád“) 

 

 

Základní ustanovení 

1.1 Valná hromada ČBF konaná dne 2. 5. 2022 (dále jen „Valná hromada“) volí členy 

orgánů ČBF do následujících funkcí: 

a) Předseda ČBF,  

b) 1. Místopředseda ČBF,  

c) Místopředseda ČBF, 

d) šest (6) členů Výboru ČBF,  

e) pět (5) členů Dozorčí a odvolací rady ČBF a  

f) sedm (7) členů Arbitrážní komise ČBF, 

přičemž Předseda ČBF, 1. Místopředseda ČBF a Místopředseda ČBF jsou z titulu své 

funkce členy Výboru ČBF. 

1.2 Všechny členy orgánů ČBF dle čl. 1.1 tohoto Volebního řádu volí Valná hromada na 

pěti (5) leté funkční období 2022 až 2027.  

1.3 Aktivní volební právo, tj. „právo volit“, náleží delegátům Valné hromady disponujícím 

dle Stanov ČBF hlasem rozhodujícím (dále jen „Hlasující delegát“).  

1.4 O volbě kandidátů rozhodují Hlasující delegáti v tajné volbě, a to vyznačením své volby 

na hlasovacím lístku. Kandidát může být zvolen pouze nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných Hlasujících delegátů, přičemž za počet přítomných Hlasujících delegátů při 

tajném hlasování se považuje počet vydaných hlasovacích lístků.  

1.5 V případech výslovně uvedených v tomto Volebním řádu může Valná hromada 

rozhodnout o veřejné volbě. 

 

 



 

 

Kandidáti na volbu  

2.1 Kandidát může kandidovat prostřednictvím písemné kandidatury sám, nebo může být 

písemně navržen jinou osobou. 

2.2 Voleni mohou být kandidáti, kteří Sekretariátu ČBF doručili nejpozději dne 29. 4. 2022 

do 12:00 hod. podepsanou kandidaturu, nebo byli navrženi jinou osobou a v této lhůtě 

písemně potvrdili, že s kandidaturou souhlasí.  

2.3 Kandidatura a souhlas s kandidaturou dle předchozího odstavce musí být Sekretariátu 

ČBF doručena na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto Volebního řádu. 

 

Volba Předsedy ČBF, 1. Místopředsedy a Místopředsedy ČBF  

3.1 Každý kandidát na funkci Předsedy ČBF má právo na pěti (5) minutové vystoupení před 

zahájením volebního aktu. 

3.2 Kandidáti nezvolení do funkce Předsedy ČBF mohou, pokud vyjádří svůj souhlas, 

kandidovat na funkci 1. Místopředsedy ČBF a Místopředsedy ČBF a Člena Výboru ČBF.  

3.3 Kandidáti nezvolení do funkce 1. Místopředsedy ČBF nebo Místopředsedy ČBF mohou, 

pokud vyjádří svůj souhlas, kandidovat na funkci člena Výboru ČBF. 

3.4 V prvním kole volby je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných Hlasujících delegátů. 

3.5 V případě, že v prvním kole volby nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných Hlasujících delegátů, postupují do druhého kola volby dva (2) kandidáti s 

největším počtem hlasů. Ve druhém kole volby je zvolen kandidát, který získá 

nadpoloviční většinu hlasů Hlasujících delegátů. 

3.6 V případě, že ve druhém kole volby ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu 

hlasů přítomných Hlasujících delegátů, vypisuje se nové první kolo volby, kde kandidáti 

nejsou vázáni termínem podání kandidatury uvedeným v čl. 2 tohoto Volebního řádu. 

Musí být však přítomni a vyjádřit souhlas se svou kandidaturou. Volba následně 

probíhá opětovně podle čl. 3.4, 3.5 a 3.6 tohoto Volebního řádu. 

3.7 V případě, že do funkce Předsedy ČBF nebo 1. Místopředsedy ČBF nebo Místopředsedy 

ČBF je volen pouze jediný kandidát, může Valná hromada rozhodnout o veřejném 

hlasování. 



 

3.8 Způsob volby upravuje čl. 7 tohoto Volebního řádu. 

 

Volba členů Výboru ČBF  

4.1 V prvním kole volby jsou zvoleni ti kandidáti na člena Výboru ČBF, kteří obdrželi 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných Hlasujících delegátů, v pořadí dle počtu 

obdržených hlasů do počtu šesti (6) členů Výboru ČBF.  

4.2 Není-li v prvním kole volby zvoleno všech šest (6) členů Výboru ČBF, postupují do 

druhého kola volby kandidáti nezvolení v prvním kole volby, nejvýše však v počtu, který 

je dvoj (2) násobkem neobsazených míst z prvního kola volby, a to v pořadí podle počtu 

obdržených hlasů v prvním kole. V druhém kole volby jsou zvoleni ti kandidáti na člena 

Výboru ČBF, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných Hlasujících delegátů, 

v pořadí dle obdržených hlasů do daného počtu neobsazených míst z prvního kola 

volby. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

4.3 V případě, že i po druhém kole volby zůstanou neobsazená místa, vypisuje se pro zbylá 

místa nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni termínem podání kandidatury 

uvedeným v čl. 2 tohoto Volebního řádu. Musí být však přítomni a vyjádřit souhlas se 

svou kandidaturou. Volba následně probíhá opětovně podle čl. 4.1 a 4.2 tohoto 

Volebního řádu. 

4.4 V případě, že do funkce člena Výboru ČBF je voleno pouze šest (6) kandidátů, může 

Valná hromada rozhodnout o veřejném hlasování.  

4.5 Způsob volby upravuje čl. 7 tohoto Volebního řádu. 

 

Volba členů Dozorčí a odvolací rady ČBF  

5.1 V prvním kole volby jsou zvoleni ti kandidáti na člena Dozorčí a odvolací rady ČBF, kteří 

obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných Hlasujících delegátů, v pořadí dle počtu 

obdržených hlasů do počtu pěti (5) členů Dozorčí a odvolací rady ČBF.  

5.2 Není-li v prvním kole volby zvoleno všech pět (5) členů Dozorčí a odvolací rady ČBF, 

postupují do druhého kola volby kandidáti nezvolení v prvním kole volby, nejvýše však 

v počtu, který je dvoj (2) násobkem neobsazených míst z prvního kola volby, a to v 

pořadí podle počtu obdržených hlasů v prvním kole. V druhém kole volby jsou zvoleni 

ti kandidáti na člena Dozorčí a odvolací rady ČBF, kteří obdrželi nadpoloviční většinu 



 

hlasů přítomných Hlasujících delegátů, v pořadí dle obdržených hlasů do daného počtu 

neobsazených míst z prvního kola volby. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

5.3 V případě, že i po druhém kole volby zůstanou neobsazená místa, vypisuje se pro zbylá 

místa nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni termínem podání kandidatury 

uvedeným v čl. 2 tohoto Volebního řádu. Musí být však přítomni a vyjádřit souhlas se 

svou kandidaturou. Volba následně probíhá opětovně podle čl. 4.1 a 4.2 tohoto 

Volebního řádu. 

5.4 V případě, že do funkce člena Dozorčí a odvolací rady ČBF je voleno pouze pět (5) 

kandidátů, může Valná hromada rozhodnout o veřejném hlasování.  

5.5 Způsob volby upravuje čl. 7 tohoto Volebního řádu. 

 

Volba členů Arbitrážní komise ČBF  

6.1 V prvním kole volby jsou zvoleni ti kandidáti na člena Arbitrážní komise ČBF, kteří 

obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných Hlasujících delegátů, v pořadí dle počtu 

obdržených hlasů do počtu sedmi (7) členů Arbitrážní komise ČBF.  

6.2 Není-li v prvním kole volby zvoleno všech sedm (7) členů Arbitrážní komise ČBF, 

postupují do druhého kola volby kandidáti nezvolení v prvním kole volby, nejvýše však 

v počtu, který je dvoj (2) násobkem neobsazených míst z prvního kola volby, a to v 

pořadí podle počtu obdržených hlasů v prvním kole. V druhém kole volby jsou zvoleni 

ti kandidáti na člena Arbitrážní komise ČBF, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných Hlasujících delegátů, v pořadí dle obdržených hlasů do daného počtu 

neobsazených míst z prvního kola volby. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

6.3 V případě, že i po druhém kole volby zůstanou neobsazená místa, vypisuje se pro zbylá 

místa nové první kolo, kde kandidáti nejsou vázáni termínem podání kandidatury 

uvedeným v čl. 2 tohoto Volebního řádu. Musí být však přítomni a vyjádřit souhlas se 

svou kandidaturou. Volba následně probíhá opětovně podle čl. 4.1 a 4.2 tohoto 

Volebního řádu. 

6.4 V případě, že do funkce člena Arbitrážní komise ČBF je voleno pouze sedm (7) 

kandidátů, může Valná hromada rozhodnout o veřejném hlasování.  

6.5 Způsob volby upravuje čl. 7 tohoto Volebního řádu. 

 



 

 

Hlasování v tajné volbě 

7.1 Všichni kandidáti na volbu do příslušné funkce člena orgánu ČBF dle čl. 1.1 písm. a) až f) 

tohoto Volebního řádu jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku, přičemž u každého 

kandidáta je uvedeno jeho pořadové číslo a jméno a příjmení. Kandidáti jsou uvedeni 

v abecedním pořadí. 

7.2 Před hlasováním obdrží Hlasující delegát od Volební komise volební lístek označený 

razítkem ČBF, přičemž může obdržet pouze jeden hlasovací lístek pro volbu do každé 

funkce dle čl. 1.1 písm. a) až f) tohoto Volebního řádu.  

7.3 Hlasování je tajné; v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo 

zároveň s Hlasujícím delegátem přítomen, a to ani člen Volební komise. 

7.4 Výběr kandidátů/a pro volbu do příslušné funkce člena orgánu ČBF dle čl. 1.1 písm. a) 

až f) tohoto Volebního řádu provede Hlasující delegát úpravou volebního lístku tak, že 

zakroužkuje pořadové číslo kandidátů/a, pro které/ho hlasuje. Hlasující delegát může 

označit kroužkem nejvýše tolik kandidátů, kolik členů má volená funkce dle čl. 1.1 písm. 

a) až f) tohoto Volebního řádu.  

7.5 K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží. Neplatný je 

a) hlasovací lístek přetržený či přeškrtnutý;  

b) hlasovací lístek, na němž není zakroužkováno pořadové číslo žádného z kandidátů;  

c) hlasovací lístek, na němž je zakroužkováno pořadové číslo více kandidátů, než je 

v daném kole volby stanovený počet pro příslušnou volenou funkci dle čl. 1.1 písm. 

a) až f) tohoto Volebního řádu.  

7.6 Hlasující delegát hlasuje tak, že po provedení úprav hlasovací lístek vloží před členy 

Volební komise do hlasovací schránky.  

7.7 Hlasování proběhne v době, kterou určí Pracovní předsednictvo Valné hromady. Po 

uplynutí doby určené k hlasování předseda nebo jiný člen Volební komise hlasování 

ukončí. Poté Volební komise otevře hlasovací schránky a sečte hlasy. 

 

Závěrečná ustanovení 

8.1 Veškeré zajištění voleb přísluší Volební komisi Valné hromady. Volební komise zajistí 

sumarizaci výsledků a vyhlášení výsledku volby a zpracování Protokolu výsledků voleb. 



 

8.2 Výklad tohoto Volebního řádu provádí Pracovní předsednictvo Valné hromady. Dojde-

li k situaci, kterou tento Volební řád nepředpokládá, navrhne Pracovní předsednictvo 

Valné hromadě ke schválení nový postup. 

8.3 Tento Volební řád byl schválený Valnou hromadou ČBF konanou dne 2. 5. 2022.  

8.4 Přílohu tohoto Volebního řádu tvoří:  

a) Formulář – Kandidatura na volbu 

 


