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VOLEBNÍ  ŘÁD VALNÉ HROMADY ČGF 
 

Čl.  1 
Právo volit má každý člen ČGF starší 18 let, který byl řádně delegován kolektivním členem 
(oddílem/klubem) za delegáta s hlasem rozhodujícím. Volební právo je nepřenosné na jiného 
delegáta valné hromady. Delegát, který předčasně opustí jednání valné hromady je povinen 
vrátit nepoužité volební lístky. 

Čl.  2 
Právo být zvolen do Výkonného výboru ČGF a revizní komise má každý člen ČGF starší 18 
let, který k tomu dal souhlas. 

Čl.  3 

Právo navrhovat kandidáty na funkce ve Výkonném výboru ČGF a revizní komisi mají: 

a) kolektivní členové či orgány ČGF 
• stávající VV ČGF 
• krajské soutěžní komise nebo krajské gymnastické svazy 
• oddíly/kluby 

b) individuální členové ČGF. 

Čl.  4 
Kandidatury jsou předkládány zásadně písemně do stanoveného termínu na sekretariát 
ČGF. Přímo na jednání VH je možno doplnit kandidáty na funkci, na kterou nebyla do 
stanoveného termínu předložena žádná kandidatura. 
 

Čl.  5 
Kandidát má  možnost před zahájením volby seznámit VH s představou o své činnosti ve 
funkci. Délka příspěvku je max. 3 minut. 

Čl.  6 
6.1.  Volby se provádějí v prvém i druhém kole tajnou formou a to i v případě, že kandiduje 

pouze jeden delegát. 

6.1.1. Kandiduje-li na funkci pouze jeden kandidát, je zvolen: 

a) Pokud získá nadpoloviční většinu hlasů z počtu prezentovaných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 

b) Pokud kandidát nezíská potřebnou většinu hlasů, je volba ukončena 

6.1.2. Kandiduje-li na funkci více kandidátů, je kandidát zvolen: 

a) V prvním kole pokud získá nadpoloviční většinu hlasů z počtu prezentovaných        
delegátů s hlasem rozhodujícím. 

c) V případě, že nezíská žádný z kandidátů potřebnou většinu, postupují do druhého 
kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola voleb. 

d) Ve druhém kole je zvolen ten, který získá nadpoloviční většinu hlasů 
prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

e) Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebnou většinu hlasů, je volba ukončena. 
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Čl.  7 
7.1. Volba výkonného výboru ČGF 

Kandidátka se sestavuje na funkce ve Výkonném výboru, které jsou: 

a) Předseda federace 
b) Předseda technické komise mužů  
c) Předseda technické komise žen 
d) Předseda komise skoků na trampolíně 
e) Předseda komise gymnastického aerobiku 
f) Předseda komise všeobecné gymnastiky 
g) Předseda komise pro sportovní centra mládeže (SCM) a sportovní střediska 

(SpS) 
h) Předseda komise pro marketing 
i) Předseda metodické komise  

V tomto pořadí i probíhají volby do jednotlivých funkcí. Kandidátka na jednotlivé 
funkce se sestavuje  v abecedním pořadí. 

 
7.2. Volba revizní komise 

a) Revizní komise ČGF je tří nebo pětičlenná. Jestliže kandidáti na 4. a 5. místě 
obdrží nadpoloviční většinu hlasů, je zvolena RK o 5 členech. V opačném případě 
jsou  zvoleni tři členové s nejvyšším počtem hlasů. Rozhoduje prostá většina. 

b) V případě, že na pátém respektive třetím  místě získávají dva a více kandidátů 
stejný počet hlasů, volí se ve druhém kole, resp. dalších kolech veřejně. 

c) Z jednoho oddílu/klubu může být do RK zvolen pouze jeden zástupce. 
 

Čl.  8 
Člen ČGF má právo kandidovat na více funkcí. V případě zvolení do některé funkce se další  
kandidatura automaticky ruší. 
 

Čl.   9 
Na jednu funkci může kandidovat z jednoho kolektivního člena  (oddílu/klubu) pouze jeden 
člen. 
 

Čl.   10 
Celkově do VV ČGF mohou být zvoleni nejvýše dva členové jednoho oddílu. V případě 
zvolení dvou zástupců z jednoho oddílu se zbývající kandidatury z téhož oddílu automaticky 
ruší.  
   

Čl.   11 
V souladu s platným zněním  Stanov ČGF, bude funkční období nově zvoleného VV ČGF  
pouze dvouleté. Další volba prob ěhne na VH na podzim 2016.   


