Volební řád České golfové federace
Článek I.
Základní ustanovení
1.

2.
3.

Volební řád České golfové federace (dále jen ČGF) upravuje volbu prezidenta, viceprezidentů, předsedy
sportovně technické komise, hospodáře, členů výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF v
regionech a členů kontrolní komise ČGF, kterou provádí volební konference, popř. řádná konference v
případě volby rozhodčí komise ČGF či schválení kooptovaného člena výboru ČGF v souladu s čl. VIII., odst.
6 nebo volby či schválení kooptovaného člena kontrolní komise ČGF v souladu s čl. X., odst. 5 stanov ČGF
nebo volby či schválení kooptovaného člena rozhodčí komise ČGF v souladu s čl. XII., odst. 4 stanov ČGF.
Volební řád ČGF je vydán a schválen v souladu s čl. V., odst. 3, písmeno i) stanov ČGF.
Volební řád nebo jeho změny musí být schváleny konferencí ČGF. Nový Volební řád nebo jeho změny
mohou být uplatněny nejdříve na konferenci následující té, která změny schválila.
V odůvodněných případech, za splnění podmínky schválení minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů
delegátů všech Klubů, může konference rozhodnout odlišně.

Článek II.
Charakter voleb
1.

2.

Volby jsou přímé a tajné. Potvrzení kooptovaného člena výboru ČGF podle čl. VIII., odst. 6 nebo člena
kontrolní komise ČGF podle čl. X., odst. 5 nebo člena rozhodčí komise ČGF podle čl. XII., odst. 4 stanov ČGF
se děje aklamací.
Mandát volitele je nepřenositelný a musí být vykonáván osobně. To platí rovněž v případě hlasování o
schválení volebního řádu ČGF.

Článek III.
Volitel a kandidát
1.
2.

3.

Volitelem je delegát zastupující Klub podle čl. II., odst. 1 stanov ČGF.
Kandidátem může být fyzická osoba splňující současně všechny faktické a formální podmínky kandidatury.
Pro potřeby tohoto Volebního řádu se těmito podmínkami rozumí:
a) Faktické podmínky volitelnosti kandidáta:
 fyzická osoba starší 30 let,
 členství v Klubu nebo Přidruženém klubu podle čl. II., odst. 1. a 2. Stanov ČGF, a to nejméně tři roky
ke dni konání voleb,
 plná způsobilost k právním úkonům,
 bezúhonnost,
 podpora Klubů podle čl. VI., odst. 1. tohoto Volebního řádu,
 kandidát na člena výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF v regionu musí navíc splňovat
podmínku domovské registrace v Klubu či Přidruženém klubu v regionu, pro který je volen.
b) Formální podmínky volitelnosti kandidáta:
 předložení platného výpisu z Rejstříku trestů, ne staršího třech měsíců,
 předložení návrhu na kandidáta s dostatečným počtem potvrzení o podpoře podle čl. VI., odst. 1.
tohoto Volebního řádu,
 doložení vzdělání u kandidáta na člena Rozhodčí komise s vysokoškolským vzděláním v oboru právo.
Kandidát může současně kandidovat na víc funkcí v orgánech ČGF, prvním zvolením však jeho zbývající
kandidatury zanikají.

Článek IV.
Volební komise
1.

Volební komise je orgán zajišťující řádný průběh celého procesu voleb, kdy jeho hlavním posláním je
zejména kontrola přihlášek kandidátů, sestavování kandidátních listin, informování volitelů, koordinace
přípravy, organizace, průběhu a provedení voleb, kontrola, řízení a zajišťování výsledku hlasování,

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb,
vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb.
Na základě článku XI. odst. 1 stanov ČGF zřizuje výbor ČGF volební komisi, k jejímuž vzniku dochází bez
dalšího na základě tohoto článku volebního řádu.
Volební komise je tříčlenná a je složena z předsedy a dvou dalších členů. Předsedou volební komise je
generální sekretář ČGF, jejími členy jsou předseda kontrolní komise ČGF a předseda rozhodčí komise ČGF.
V případě, kdy není sestavení volební komise dle výše uvedeného možné, sestaví ji výbor ČGF z řad svých
členů.
Ke vzniku volební komise dochází 10 dní před konáním přípravné konference ČGF, která bezprostředně
předchází volební konferenci ČGF, resp. řádné konferenci, na níž má být provedena volba rozhodčí
komise. K zániku volební komise dochází po řádném skončení voleb. Pro případ mimořádné volební
konference nebo schválení kooptovaného člena dle čl. VIII., odst. 6, čl. X., odst. 5 a čl. XII., odst. 4 stanov
ČGF se ustanovení o volební komisi použijí obdobně.
Mezi pravomoci svěřené volební komisi patří mimo jiné přezkum návrhů na kandidáty, na jehož základě
stanoví, kdo z přihlášených uchazečů řádně splnil formální i faktické podmínky pro to, aby se stal
kandidátem (dle čl. III. odst. 2 volebního řádu). V případě, že uchazeč nesplní některou z formálních
podmínek, je volební komise oprávněna při zachování principu rovnosti a spravedlnosti schválit tomuto
uchazeči výjimku, v jejímž rámci stanoví odstranění formálních nedostatků návrhu na kandidáta v
přiměřené lhůtě, jejíž konec musí být nejpozději 24 hodin před konáním přípravné konference ČGF, která
bezprostředně předchází volební konferenci, resp. řádné konferenci, na níž má být provedena volba
rozhodčí komise.
V den konání přípravné konference přednese předseda volební komise zprávu volební komise o
dosavadním průběhu přípravy voleb a seznámí volitele s jednotlivými kandidáty.
Volební komise je povinna podávat průběžně výboru ČGF zprávy o své činnosti.
Pro provedení volby na konferenci bude volební komise rozšířena o sudý počet členů vzešlých z pléna
volitelů tak, aby byla personálně schopna zajistit řádný průběh voleb.

Článek V.
Volené orgány
1.

2.

Podle volebního řádu ČGF se provádí volba prezidenta, viceprezidentů, předsedy sportovně technické
komise, hospodáře, členů výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF v regionech, členů rozhodčí
komise ČGF a členů kontrolní komise ČGF (dále jen „orgány“).
Volební období orgánů vzešlých z řádné volby na volební konferenci ČGF a členů rozhodčí komise ČGF
vzešlých z volby na konferenci dle čl. XII. odst. 3 stanov ČGF činí čtyři roky a končí dnem volby nového
orgánu. Volební období orgánů vzešlých z volby na jiné než volební konferenci a v případě volby členů
rozhodčí komise na konferenci dle čl. XII. odst. 3 stanov ČGF končí uplynutím původního čtyřletého
volebního období.

Článek VI.
Příprava voleb
1.

2.

3.

Návrhy na kandidáty na prezidenta, viceprezidenty, předsedu sportovně technické komise, hospodáře,
členů rozhodčí komise ČGF a členů kontrolní komise ČGF mohou podat skupiny minimálně pěti Klubů.
Návrhy na kandidáty na člena výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF v regionu mohou podat
skupiny minimálně tří Klubů se sídlem v tomto regionu. Návrh musí obsahovat jméno a registrační číslo v
ČGF navrhovatelů, jejich telefonický kontakt a dále jméno navrženého kandidáta, jeho registrační číslo v
ČGF, telefonický kontakt a písemný souhlas s kandidaturou. Návrh musí dále obsahovat datum a podpisy
všech navrhovatelů a kandidáta.
Tyto návrhy na kandidáty přijímá volební komise prostřednictvím generálního sekretáře v sídle ČGF.
Návrhy budou přijímány v platné pracovní době. Posledním dnem, kdy musí být nejpozději předán či
doručen návrh na kandidáta, je sedmý den ve 12:00 hod. přede dnem konání přípravné konference ČGF
(viz čl. IV., odst. 5 volebního řádu). Generální sekretář vyznačí na každém návrhu den, hodinu a minutu
jeho předání či doručení.
Na základě přijatých návrhů připraví volební komise kandidátní listinu a projedná s kandidáty na
prezidenta jejich vystoupení na přípravné konferenci ČGF. Každý kandidát na prezidenta má právo
vystoupit na přípravné konferenci ČGF v rozsahu maximálně 30 minut, a to v pořadí určeném losem.

4.

Každý kandidát na prezidenta musí vystoupit na volební konferenci ČGF v rozsahu maximálně 20 minut, a
to v pořadí určeném losem. Ve svém vystoupení každý kandidát na prezidenta musí představit svůj volební
program a doporučit volitelům ke zvolení členy výboru ČGF z navržených kandidátů.
5. Pokud navrhovatel uvede ve svých návrzích nepravdivé informace, odpovídá ČGF za případné zmaření
volby a za škodu spojenou s novými volbami.

Článek VII.
Volba a volební lístky
1.
2.

3.

4.

5.

Volba se koná pomocí volebních lístků.
Volební lístek musí obsahovat jméno, příjmení a rok narození kandidáta. Kandidáti na jednotlivé funkce v
orgánech ČGF jsou na volebním lístku uvedeni v abecedním pořadí. Každý volební lístek je opatřen pro
volbu určeným razítkem ČGF.
Každý volitel dostane při prezenci volební lístky ‐ po jednom pro volbu prezidenta, viceprezidentů,
předsedy sportovně technické komise, hospodáře, členů výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty
ČGF v regionech, členů rozhodčí komise ČGF a členů kontrolní komise ČGF.
Při volbě volitel upraví volební lístek tak, že zakřížkuje políčko/a před jménem jím voleného kandidáta/ů.
Volitel může na volebním lístku zakřížkovat jen jedno políčko. Toto pravidlo neplatí při volbě
viceprezidentů, členů rozhodčí komise ČGF a kontrolní komise ČGF, kdy volitel zakřížkuje tolik políček,
kolik je volených členů. Jiná úprava volebního lístku není možná, v opačném případě je volební lístek
neplatný.
Volby do orgánů ČGF jsou prováděny v pořadí prezident, viceprezidenti, předseda sportovně technické
komise, hospodář, členové výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF v regionech a členové
kontrolní komise ČGF.

Článek VIII.
Sčítání hlasů a výsledky volby
1.

2.

3.

4.

Po skončení voleb volební komise sečte platné hlasy a sestaví výsledkovou listinu voleb. V listině uvede
počet volitelů, počet vydaných a odevzdaných volebních lístků, počet platně a neplatně upravených
volebních lístků a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty. Sčítání hlasů mohou všichni kandidáti přihlížet.
Za prezidenta, předsedu sportovně technické komise, hospodáře, člena výboru ČGF pro spolupráci s
členskými subjekty ČGF v regionu je zvolen kandidát, který v prvním kole voleb získá více než 50 procent
hlasů. Viceprezidenty a členy kontrolní komise ČGF jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů.
Pokud nebude do kterékoliv funkce zvolen žádný kandidát podle předchozího odstavce, rozhodne o
zvolení druhé kolo volby mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet hlasů. Z těchto
kandidátů zvítězí ten, kdo získá ve druhém kole volby více hlasů.
Pokud víc kandidátů na viceprezidenta nebo člena kontrolní komise ČGF získá stejný počet hlasů, jsou tito
kandidáti zvoleni, pokud součet kandidátů zvolených na předních místech a kandidátů se stejným počtem
hlasů nepřekročí počet viceprezidentů nebo volených členů kontrolní komise ČGF. Pokud součet tento
počet překročí, rozhodne mezi kandidáty se stejným počtem hlasů opakovaná volba. Konference může
rozhodnout, že tato volba bude veřejná.

Článek IX.
Zvláštní ustanovení pro volbu členů rozhodčí komise ČGF
1.
2.

3.

V souladu s čl. XII. odst. 3. stanov ČGF se volba členů rozhodčí komise koná na řádné konferenci ČGF tak,
aby její funkční období vždy začínalo v polovině mandátu výboru ČGF.
Volba probíhá tak, že po sečtení hlasů se jako prvním a druhým členem rozhodčí komise stávají ti z
kandidátů, kteří osvědčili vysokoškolské vzdělání v oboru právo a získají nejvyšší počet hlasů z kandidátů s
vysokoškolským vzděláním v oboru právo, 3., 4. a 5. členem rozhodčí komise se stávají kandidáti s
nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na dosažené vzdělání.
Ustanovení článku VIII. odst. 4 tohoto volebního řádu ČGF ohledně postupu při stejném počtu hlasů se
použije obdobně.

Článek X.
Nenaplnění kapacity voleného orgánu
1.
2.
3.

4.

5.

Tento článek upravuje postup, kdy není po sestavení kandidátních listin naplněn příslušný počet kandidátů
pro volený orgán.
Zjistí‐li volební komise, že nebyl naplněn příslušný počet kandidátů pro volený orgán, oznámí tuto
skutečnost neprodleně výboru ČGF.
Výbor ČGF rozhodne na základě projednání této skutečnosti s volební komisí o vypsání náhradního
termínu pro podávání návrhů na kandidáty ve smyslu čl. VI odst. 2 volebního řádu ČGF pro nenaplněný
volený orgán.
Postup podle tohoto článku se použije přiměřeně i v případě, nastane‐li před konáním volební konference
resp. řádné konference, na níž má být provedena volba rozhodčí komise stav, v jehož důsledku klesne
počet kandidátů pro volený orgán tak, že se tento stane nenaplněným (úmrtí, ztráta volitelnosti kandidáta
či jeho odstoupení z voleb).
Bude‐li existovat stav dle tohoto článku před samotným zahájením volby, pak se považují řádně přihlášení
kandidáti za zvolené a na zvolení neobsazených míst vyhlásí předseda volební komise výzvu, aby se
přihlásili uchazeči z řad přítomných osob, kdy tito budou voleni voliteli aklamací. Uchazeči budou povinni
před konáním volby podepsat čestné prohlášení o tom, že splňují faktické požadavky kladené na kandidáty
dle volebního řádu ČGF. Po konání volby budou zvolení uchazeči vyzváni k doložení návrhu na kandidáta,
kdy tento nemusí splňovat podmínky dle čl. VI odst. 1 volebního řádu spočívající v oprávněnosti podat
návrh (skupiny pěti, resp. tří klubů). Volební komise uchazečům za tímto účelem stanoví přiměřenou lhůtu
v délce trvání 7 kalendářních dnů, kterou nelze zmeškat. Pořadí uchazečů je stanoveno počtem hlasů
volitelů, přičemž v případě, kdy uchazeč nedoloží návrh na kandidáta volební komisi v uložené lhůtě, bude
považován za nezpůsobilého kandidáta a na jeho místo nastoupí další uchazeč s nejvyšším počtem hlasů,
který splnil faktické požadavky na kandidáta dle volebního řádu ČGF. Takový kandidát se považuje za
zvoleného vyhlášením výsledku volby volební komisí.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

O průběhu voleb volební komise zhotoví podrobný zápis, jehož správnost osvědčuje svým podpisem
předseda volební komise.
Tento volební řád, který je přijat ve formě úplného znění, nahrazuje volební řád schválený konferencí ČGF
konanou dne 19. března 2016 a nabývá účinnosti dne 18. března 2018.

V Praze dne 17. března 2018
Ing. Zdeněk Kodejš
prezident České golfové federace

