
 

 

Schváleno usnesením VH ČKA dne 15. 6. 2013. 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 

TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

V O L E B N Í  Ř Á D  
Valné hromady ČKA 

 



 

2 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Základní ustanovení 

Čl. 1 
Tento Volební řád (dále jen „řád“) stanoví podmínky 
a způsob voleb volených funkcionářů ve smyslu 
příslušných ustanovení Statutu ČKA. 

Čl. 2 
Volenými funkcionáři jsou: 
a) Prezident ČKA; 
b) Viceprezident ČKA. 

Podmínky volitelnosti 

Čl. 3 
Za funkcionáře ve smyslu Čl. 2 může být zvolena 
každá osoba, která je státním občanem České 
republiky, je registrována v ČKBF a dosáhla ke dni 
voleb nejméně věku 21 let. 

Volební komise 

Čl. 4 
Volební komise je nejméně pětičlenná. Za členy 
volební komise mohou být zvoleni pouze kandidáti 
s hlasem rozhodujícím přítomní na VH. 

Čl. 5 
Členem volební komise s hlasem poradním je její 
zapisovatel, jmenovaný Výkonným výborem ČKA. 
Jmenování zapisovatele provede Výkonný výbor 
ČKA nejpozději 60 dnů před dnem konání VH. 

Čl. 6 
Členem volební komise nesmí být osoba, která 
kandiduje na některou volenou funkci dle Čl. 2 
tohoto řádu. 

Přihlášky kandidátů k registraci 

Čl. 7 
Přihlášky kandidátů pro volbu funkcionářů dle Čl. 2 
tohoto řádu mohou předkládat všechny orgány 
ČKA, kuželkářské oddíly, které jsou členy ČKBF, a 

fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČKBF 
(sekce kuželky) ke dni podání přihlášky. 

Čl. 8 
Přihláška k registraci se podává na sekretariát ČKA 
ve dvojím vyhotovení nejpozději 15 dnů přede dnem 
konání VH ČKA. 

Čl. 9 
Přihláška k registraci obsahuje: 
a) jméno a příjmení kandidáta, jeho datum naro-

zení, bydliště a oddílovou příslušnost ke dni 
podání přihlášky; 

b) název volené funkce, na kterou kandidát 
kandiduje; 

c) úplný název subjektu, který přihlášku podává; 
d) prohlášení kandidáta s vlastnoručním pod-

pisem, že souhlasí se svou kandidaturou, a že 
mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti ve 
smyslu čl. 3 tohoto řádu. 

Čl. 10 
Převzetí (doručení) přihlášky je sekretariát ČKA 
povinen na vyžádání potvrdit. 
Sekretariát ČKA pozve přihlášené kandidáty na 
jednání VH. 

Projednání přihlášek k registraci 

Čl. 11 
Volební komise projedná přihlášky k registraci 
neprodleně po svém zvolení VH. 

Čl. 12 
Volební komise odmítne přihlášky k registraci, 
pokud: 
a) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti dle Čl. 

3 tohoto řádu; 
b) přihláška k registraci obsahuje prokazatelně 

nesprávné nebo neúplné údaje. 

Čl. 13 
Volební komise informuje o výsledku projednání 
přihlášek VH. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Dodatečné přihlášky kandidátů 

Čl. 14 
Nebude-li při jednání VH po projednání přihlášek 
k registraci evidována žádná řádná přihláška kan-
didáta pro volbu některého z funkcionářů dle Čl. 2 
tohoto řádu, může být podána dodatečná přihláška 
kandidáta pro volbu tohoto funkcionáře v průběhu 
jednání VH před zahájením této volby. 

Čl. 15 
Dodatečnou přihlášku kandidáta může podat do 
rukou předsedy volební komise jakýkoli delegát 
s hlasem rozhodujícím.  
Dodaná přihláška kandidáta obsahuje:  
a) jméno a příjmení kandidáta, jeho datum naro-

zení, bydliště a oddílovou příslušnost ke dni 
podání přihlášky;  

b) název volené funkce, na kterou kandidát kan-
diduje;  

c) prohlášení kandidáta s vlastnoručním podpi-
sem, že souhlasí se svou kandidaturou, a že mu 
nejsou známy překážky jeho volitelnosti ve 
smyslu Čl. 3 tohoto řádu nebo údaje potřebné 
k ověření existence souhlasného prohlášení 
kandidáta jiným vhodným způsobem, není-li 
možné v průběhu jednání VH zajistit písemné 
prohlášení kandidáta. 

Čl. 16 
Dodatečné přihlášky kandidátů projedná volební 
komise před zahájením volby příslušného funkcio-
náře. Neobsahuje-li dodatečná přihláška písemné 
prohlášení kandidáta s jeho vlastnoručním pod-
pisem dle Čl. 15 písm. c) tohoto řádu ověří volební 
komise existenci souhlasného prohlášení kandidáta 
jiným vhodným způsobem zaručujícím hodnověr-
nost takového prohlášení. Pro průběh ověření platí 
Čl. 12 a Čl. 13 tohoto řádu obdobně. 

Volič 

Čl. 17 
Voličem je osoba, která v době konání voleb dosáhla 
minimálně věku 18 let a prokáže se volební komisi 
svým mandátem ve smyslu Jednacího řádu VH ČKA. 

Volič může za podmínek Čl. 5 Jednacího řádu VH 
ČKA disponovat nejvýše dvěma hlasy. 

Vzdání se a odvolání kandidatury 

Čl. 18 
Kandidát se může před zahájením voleb vzdát své 
kandidatury. 

Čl. 19 
Prohlášení o vzdání se kandidatury je nutno 
hodnověrně doložit zapisovateli nebo předsedovi 
volební komise nejpozději v den konání VH před 
zahájením voleb a nelze je vzít zpět. 
Bylo-li takové prohlášení učiněno po distribuci 
hlasovacích lístků voličům, při zjišťování výsledků 
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kan-
didáta nepřihlíží. 

Hlasovací lístky 

Čl. 20 
Zapisovatel volební komise zajistí vytištění hlaso-
vacích lístků, na nichž musí být uvedeno jméno, 
příjmení, datum narození a oddílová příslušnost 
kandidáta. Každý zaregistrovaný kandidát je uveden 
na samostatném hlasovacím lístku. 
Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož 
druhu a stejné velikosti a týchž rozměrů s uvedením 
druhu volené funkce, pro kterou jsou určeny. 
Hlasovací lístky mohou být barevně rozlišeny podle 
druhu volené funkce. 

Hlasování 

Čl. 21 
Hlasování je tajné. Pokud je na volenou funkci pouze 
jeden kandidát, může VH rozhodnout, že hlasování 
bude veřejné. 
Funkcionáři se volí v pořadí, ve kterém jsou uvedeni 
v Čl. 2 tohoto řádu. 

Čl. 22 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. To 
neplatí pro zastoupení dle Čl. 5 Jednacího řádu VH 
ČKA. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Čl. 23 
Volič předstoupí před volební komisi, prokáže se 
svým mandátem (příp. mandáty), obdrží hlasovací 
lístky zaregistrovaných kandidátů a úřední obálky 
v počtu odpovídajícím počtu jeho mandátů. 

Čl. 24 
Volič hlasuje tak, že do úřední obálky vloží vybraný 
hlasovací lístek a tuto vloží před volební komisí do 
volební schránky. 

Ukončení hlasování 

Čl. 25 
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení voleb 
(určí volební komise), prohlásí předseda volební 
komise hlasování za ukončené a volební komise 
provede sčítání hlasů. U sčítání hlasů mají právo být 
přítomni členové volební komise a její zapisovatel. 

Posuzování hlasovacích lístků 

Čl. 26 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nemají potřebné 
náležitosti dle Čl. 20 tohoto řádu. 

Čl. 27 
Je-li v obálce více hlasovacích lístků téhož kandidáta, 
počítají se jako jeden hlas. 

Čl. 28 
Je-li v obálce více hlasovacích lístků ve prospěch 
několika kandidátů, jsou všechny tyto hlasy ne-
platné. 

Čl. 29 
O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou 
platností volební komise. 

Sčítání hlasů 

Čl. 30 
Po ukončení hlasování dá předseda volební komise 
otevřít volební schránku. Komise vyjme úřední 
obálky a porovná jejich počet se záznamem o počtu 

vydaných úředních obálek. Jiné než úřední obálky 
komise vyloučí; vyloučí i hlasovací lístky, které byly 
ve volební schránce nalezeny bez úřední obálky. 

Čl. 31 
Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek 
komise rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých 
kandidátů a poté je sečte. 

Čl. 32 
Každý člen volební komise může nahlížet do 
hlasovacích lístků. 
Předseda volební komise kontroluje správnost sčí-
tání hlasů. 

Zápis o průběhu a výsledku 
hlasování 

Čl. 33 
Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku 
hlasování. Zápis podepíší členové volební komise. 
Jestliže některý z členů komise podpis odepře, 
uvedou se důvody. 

Čl. 34 
V zápise volební komise o průběhu a výsledku 
hlasování se uvede: 
a) celkový počet vydaných úředních obálek; 
b) celkový počet odevzdaných úředních obálek; 
c) počet platných hlasů odevzdaných pro každého 

kandidáta a počet platných hlasů celkem pro 
všechny kandidáty; 

d) pořadí kandidátů podle získaného procenta 
odevzdaných platných hlasů z celkového počtu 
vydaných úředních obálek zaokrouhleného na 
dvě desetinná místa. 

Čl. 35 
Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a 
výsledku hlasování ohlásí předseda volební komise 
výsledek hlasování. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Volba prezidenta ČKA 

Čl. 36 
Prezident ČKA je volen všemi delegáty VH ČKA 
s hlasem rozhodujícím. 

Čl. 37 
Za prezidenta ČKA je zvolen kandidát, který obdržel 
nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů 
z celkového počtu vydaných úředních obálek. 

Čl. 38 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů 
potřebný ke zvolení (Čl. 37), poznamená volební 
komise tuto skutečnost do zápisu o výsledku 
hlasování a oznámí to VH. Volební komise zároveň 
připraví druhé kolo voleb. 

Čl. 39 
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří 
se v prvním kole v konečném pořadí umístili na 
prvních dvou místech. V případě rovnosti hlasů 
postupují všichni takoví kandidáti. 

Čl. 40 
Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získá 
nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů. V pří-
padě rovnosti hlasů rozhodne los. 

Čl. 41 
Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení 
tohoto řádu. 

Volba viceprezidenta ČKA 

Čl. 42 
Viceprezident ČKA je volen všemi delegáty VH ČKA 
s hlasem rozhodujícím. 

Čl. 43 
Volby viceprezidenta ČKA se mohou účastnit zare-
gistrovaní kandidáti na volbu prezidenta ČKA, kteří 
nebyli zvoleni, a splňují podmínky pro volitelnost do 
této funkce. 

Čl. 44 
Za viceprezidenta ČKA je zvolen kandidát, který 
obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných 
hlasů z celkového počtu vydaných úředních obálek. 

Čl. 45 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů 
potřebný ke zvolení (Čl. 44), poznamená volební 
komise tuto skutečnost do zápisu o výsledku hla-
sování a oznámí to VH. Volební komise zároveň 
připraví druhé kolo voleb. Pro druhé kolo platí 
obdobně Čl. 39 až Čl. 41 tohoto řádu. 

Organizační a technická opatření 

Čl. 46 
Všechny pomocné prostředky pro volební komisi 
zabezpečí Výkonný výbor ČKA. 

Stížnosti na průběh voleb 

Čl. 47 
Stížnosti na průběh voleb mohou být předány 
volební komisi nejpozději do 30 minut po vyhlášení 
výsledků voleb. O jejich vyřízení rozhodne volební 
komise s konečnou platností a s rozhodnutím 
seznámí VH. 

Ukončení výkonu funkce 
zvoleného funkcionáře 

Čl. 48 
Pokud prezident ČKA v průběhu volebního období 
přestane z jakýchkoli důvodů vykonávat svou funkci 
(odstoupení, úmrtí, přestane splňovat podmínky 
volitelnosti ve smyslu Čl. 3 tohoto řádu apod.), ujme 
se výkonu této funkce viceprezident ČKA. 

Čl. 49 
Nástupcem viceprezidenta ČKA, je kandidát, který 
se umístil ve volbách viceprezidenta na druhém, 
resp. dalším, místě pořadí. Nelze-li takto určit 
nástupce, pověří Výkonný výbor ČKA osobu, která 
bude činnost viceprezidenta vykonávat. 
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Odvolání zvoleného funkcionáře 

Čl. 50 
Funkcionáře volené ve smyslu Čl. 2 tohoto řádu lze 
odvolat pouze rozhodnutím delegátů VH ČKA, kteří 
takového funkcionáře volili. 

Ustanovení společná a závěrečná 

Čl. 51 
Výkonný výbor ČKA stanoví vzory hlasovacích 
lístků, mandátů delegátů s hlasem rozhodujícím – 
– voličů – a může stanovit vzory dalších volebních 
dokumentů. 

Čl. 52 
Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem 15. 6. 
2013 a dnem nabytí jeho účinnosti se ruší Volební 
řád ze dne 12. 3. 2009. 


