
 
V O L E B N Í   Ř Á D  

Konference ČBA 5. 4. 2014   
I. 
 

  Podle  tohoto volebního řádu se ve smyslu stanov provádějí volby do   
         orgánů  České boxerské asociace. 
         Podmínkou zvolení je , že kandidát návrh přijímá a  prokazatelně souhlasí. 
 

II. 
Volební komise 

 
1. Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená konferencí ČBA   
 
2. Volební komise má 3  členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční 

většina hlasů delegátů konference s hlasem rozhodujícím. Volba členů 
volební komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů. 

 
3. Činnost komise administrativně a technicky zabezpečuje  sekretář ČBA, 

který při jednání komise nehlasuje. 
 

III. 
Zásady volby 

 
1. Volby  se provádí tajným hlasováním. 
 
2. V případě, že na funkci je navrhován pouze  1 kandidát, uskuteční se 

přímá volba. 
 
3. Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát 

zvolen a funkci přijme, pozbývá kandidatury na další funkci. 
 
4. Byl oznámen termín předložení návrhů do 31.3.2014 na sekretariát ČBA 
         prostřednictvím oblastních výborů. 
 

IV. 
Volba prezidenta  

 
1. Prezident  ČBA je volen delegáty konference. Ve volbě prezidenta se 

hlasuje  pouze pro jednoho kandidáta na funkci , jinak je lístek neplatný. 
Jsou –li více jak 2 kandidáti, pro zvolení v 1. kole musí obdržet 
nadpoloviční většinu přítomných hlasů.  



2.     Nezíská-li  kandidát nadpoloviční většinu přítomných hlasů v prvním kole 
a je-li více jak 1 kandidát, uskuteční se druhé kolo voleb ve kterém 
kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb. Ve druhém kole je 
zvolen kandidát s větším počtem hlasů. 

          Zvolený prezident  je členem VV ČBA. 
 
                                                               V. 
                                             Volba viceprezidentů 
 
1.      Konference volí 2 viceprezidenty. 
         Volí se zakroužkováním jednoho anebo dvou kandidátů. Jinak je volební 

lístek neplatný. 
  
2.    Zvolen je kandidát pro kterého hlasovala nadpoloviční většina přítomných 

delegátů. Nezíská–li kandidát nadpoloviční počet hlasů, provede se další 
hlasování ve 2. kole ze dvou nejúspěšnějších kandidátů v 1. kole. 

         Ve druhém kole je zvolen kandidát s větším počtem hlasů přítomných 
delegátů 

. 
3 Viceprezidenti jsou členy VV ČBA. 
.   . 

VI. 
Volba  předsedů odborných komisí VV ČBA 

 
1. Konference  volí předsedy odborných komisí ( STK, TR, DK ). Volí se 

zakroužkováním jména jednoho kandidáta, jinak je volební lístek 
neplatný. 

 
2. Zvolen je kandidát, pro kterého hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných delegátů. Nezíská-li kandidát nadpoloviční počet, provede se 
další hlasování ve 2. kole  ze dvou nejúspěšnějších kandidátů v 1. kole. 

          Ve druhém kole je zvolen kandidát s větším počtem hlasů přítomných 
delegátů. 

 
3. V případě, že na funkci kandiduje jen jeden kandidát volí se dle bodu III 

odst. 2 tohoto Volebního řádu. 
 
  4.     Předsedové STK a TR jsou členy VV ČBA. 
 
 
 
 

VII. 



Volba členů dozorčí rady 
 

1. Konference volí čtyři členy dozorčí rady. Každá oblast navrhne své členy 
a volí se zakroužkováním 4 jmen navržených kandidátů. Oblast může 
navrhnout až 2 členy. Zvoleni jsou 4 členi s nejvyšším počtem hlasů. 

          Volební lístek je platný při zakroužkování 4 a méně jmen. 
 
2. V případě, že dva a více kandidátů obdrží stejný počet hlasů a počet takto 

zvolených členů DR by byl vyšší než čtyři osoby, provede se další kolo 
voleb mezi těmito kandidáty. Zakroužkuje se takový počet kandidátů, 
kolik schází do počtu čtyř. 

 
3. Zvolení členové dozorčí rady si mezi sebou zvolí svého předsedu. Způsob 

volby předsedy si dohodnou sami. 
 
 

VII. 
Volba zástupců oblastí do výkonného výboru 

 
  Čtyři oblasti navrhnou své zástupce do výkonného výboru. Volba 

zástupců čtyř oblastí se provádí aklamací. Po zvolení se stávají členy VV 
ČBA 

 
 

                                                            VIII. 
                                 Volba předsedy komise rozhodčích. 
1.      VV ČBA ( zatím devítičlenný )   a KR ( zatím čtyřčlenná )  na svém  
         1. společném zasedání zvolí předsedu Komise rozhodčích. Hlas prezidenta 

ČBA se při rovnost hlasů počítá za 2. Předsedou se stává kandidát 
s větším počtem hlasů přítomných voličů. 

          Předseda KR se stává desátým členem VV ČBA. 
 


