VOLEBNÍ ŘÁD
České Muaythai Asociace, z.s.
I.
Působnost volebního řádu
1.1. Volební řád stanoví podmínky voleb.

II.
Obecná ustanovení
2.1. Volené funkce
Rada klubů volí prezidenta C.M.T.A. a členy revizní komise C.M.T.A. (viz. Stanovy).
2.2. Kandidáti do funkcí
Kandidátem na některou z volených funkcí může být osoba starší 18-ti let a to pouze
člen členského subjektu, tj. oddílu či klubu sdruženého v C.M.T.A.. Kandidátem
na volenou funkci nemůže být osoba již zvolená na stejné volební období do jiné volené
funkce.
2.3. Návrh kandidátů
2.3.1. Návrh kandidáta je oprávněn podat statutární zástupce členského subjektu tj.
oddílu či klubu C.M.T.A..
2.3.2. Návrh na kandidaturu se podává písemně na adresu sídla C.M.T.A. a to
minimálně 30 dnů před konáním Rady klubů a obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován,
c) souhlas kandidáta s volbou,
d) jméno nebo název navrhovatele,
e) e-mail navrhovatele
f) krátké odůvodnění návrhu,
g) datum a podpis navrhovatele.
2.3.3. Není-li návrh kandidáta úplný, je Sekretariát C.M.T.A. povinen e-mailem
neprodleně vyzvat navrhovatele k doplnění. Navrhovatel musí návrh na kandidaturu
doplnit písemně na adresu sídla C.M.T.A. a to ve lhůtě 5-ti kalendářních dnů ode dne
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odeslání e-mailu Sekretariátem C.M.T.A.. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude
na podanou kandidaturu pohlíženo, jako kdyby nebyla podána.
2.3.4. Návrh na kandidaturu může během Rady klubů podat ústně i některý delegát
s hlasem rozhodujícím, ale pouze v případě, že do volené funkce nebyl kandidován
nikdo písemně. Kandidát musí být přítomen osobně a před volbou vyjádřit souhlas
se svojí kandidaturou ústně nebo písemným prohlášením, jinak je jeho kandidatura
zamítnuta.
2.4. Kandidátka
Sekretariát C.M.T.A. musí zaslat členským subjektům tj. oddílům či klubům nejméně
14 dní před datem jednání Rady klubů kandidátku se jmény všech navržených osob.

2.5. Volební komise
2.5.1. Volba členů volební komise se koná veřejným hlasováním.
2.5.2. Volební komise se skládá z 3 členů, kteří si volí ze svého středu předsedu.
2.5.3. Volby konané Radou klubů řídí předseda volební komise.
2.5.4. Pokud není tímto volebním řádem, jednacím řádem, stanovami nebo usnesením
Rady klubů upraven postup volby, rozhoduje o něm volební komise.
2.5.5. Prezident C.M.T.A. jmenuje tajemníka volební komise, který zajišťuje činnost
volební komise administrativně.

2.6. Sčítání hlasů
2.6.1. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise a
tajemník volební komise.
2.6.2. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten,
který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno tímto volebním řádem.
2.6.3. Výsledek hlasování každého kola volby oznámí Radě klubů předseda volební
komise.
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III.
Volby
3.1. Volby se konají tajným hlasováním.

3.2. 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. Předvolební diskusi (diskuse mezi kandidáty, dotazy)
řídí a ukončuje určený člen volební komise tak, aby žádný kandidát nebyl znevýhodněn.

3.3. Úprava a vyplnění volebního lístku
3.3.1. Jména kandidátů se na hlasovací lístky uvádějí v abecedním pořadí.
Před jménem každého z nich je pořadové číslo.
3.3.2. Na volebním lístku lze předepsaným způsobem vyznačit, v případě volby
prezidenta C.M.T.A., 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.
3.3.3. Na volebním lístku lze předepsaným způsobem vyznačit, v případě volby členů
revizní komise C.M.T.A., jednoho až nejvýše tří kandidáty, kteří se daného kola volby
účastní nebo nevyznačit žádného. V prvním případě tím delegát odevzdal svůj hlas
vyznačeným kandidátům, ve druhém neodevzdal hlas žádnému kandidátovi. Jinak
upravený volební lístek je neplatný.

3.4. Volba prezidenta C.M.T.A.
3.4.1. Prvního kola, v případě volby prezidenta C.M.T.A., se účastní všichni kandidáti.
Pokud některý z nich získá minimálně 3/5 platných hlasů, stává se vítězem voleb a
druhé kolo se nekoná. V opačném případě postupují do druhého kola dva kandidáti,
kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. Je-li více kandidátů na prvním nebo na druhém
místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví
kandidáti.
3.4.2. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal minimálně 3/5 hlasů.
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3.4.3. V případě, že ani ve 2.kole voleb neobdrží jeden z kandidátů 3/5 hlasů, uskuteční
se ve lhůtě stanovené Radou klubů nové volby.

3.5. Volba členů revizní komise C.M.T.A.
3.5.1. Volby členů revizní komise C.M.T.A. se účastní všichni kandidáti. Členy revizní
komise C.M.T.A. se stávají 3 kandidáti s největším počtem hlasů. Nastane-li rovnost
pro kandidáty na pozicích rozhodujících pro zvolení, volba se mezi těmito opakuje.
3.5.2. Pokud nebude volba členů revizní komise C.M.T.A. dle předchozích ustanovení
úspěšná a nebude zvolen stanovený počet členů revizní komise, navrhne volební
komise Radě klubů další postup.
3.5.3. Zvolení členové revizní komise C.M.T.A. si volí ze svého středu předsedu a
výsledek volby oznámí Radě klubů.

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1. Volební řád byl schválen Radou klubů dne 19.06.2021 a nabývá platnosti dne
19.06.2021.
4.2. Tímto se ruší platnost předchozího volebního řádu.
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