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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 
(evidovaný nebo individuální 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 15. srpna 2016 do 17.00 hodin 
prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo osobně na sekretariát ČGF (Zátopkova 100/2, 
160 17 Praha 6, email: cgf@gymfed.cz)  

Čl.  5 
5.1 Volba výkonného výboru ČGF 

Kandidátka se sestavuje na funkce ve Výkonném výboru, které jsou: 
a) Předseda federace 
b) Předseda technické komise sportovní gymnastiky mužů  
c) Předseda technické komise sportovní gymnastiky žen 
d) Předseda technické komise skoků na trampolíně 
e) Předseda technické komise aerobiku 
f) Předseda technické komise akrobatické gymnastiky 
g) Předseda technické komise TeamGym  
h) Předseda komise Všeobecné gymnastiky 
i) Předseda metodické komise  
V tomto pořadí probíhají i volby do jednotlivých funkcí. Kandidátka na jednotlivé 
funkce se sestavuje v abecedním pořadí. Volby probíhají tajně. 

 
 
5.2 Prezentace kandidátů 

 
Každý kandidát má možnost seznámit delegáty VH s představou  o vykonávání 
funkce, na kterou kandiduje. Maximální délka vystoupení jsou 3 minuty.  
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5.3 Průběh volby předsedy ČGF a členů VV ČGF 

a) V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů 
prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

b) V případě, že v prvním kole nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu 
hlasů prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím, postupují do druhého kola 
dva kandidáti s největším počtem hlasů. 

c) Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získá prostou většinu hlasů 
prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 

Čl.  6 
6.1  Volba revizní komise 

a) Revizní komise ČGF je tříčlenná.  
b) V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů 

prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
c) Kandidáti, kteří neobdrží v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů 

prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím, postupují do druhého kola. 
d) Ve druhém kole jsou do celkového počtů tří členů Revizní komise zvoleni ti 

kandidáti, kteří získají prostou většinu hlasů prezentovaných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 

e) Z jednoho kolektivního člena (oddílu/klubu) může být do RK zvolen pouze jeden 
zástupce. 

Čl.  7 
Člen ČGF má právo kandidovat na více funkcí. V případě zvolení do některé funkce se další  
kandidatura automaticky ruší. 

Čl.   8 
Na jednu funkci může kandidovat z jednoho kolektivního člena (oddílu/klubu) pouze jeden 
člen. 

Čl.   9 
Celkově mohou být do VV ČGF zvoleni nejvýše dva členové jednoho kolektivního člena 
(oddílu/klubu). V případě zvolení dvou zástupců z jednoho oddílu se zbývající kandidatury 
z téhož kolektivního člena (oddílu/klubu) automaticky ruší.  
   


