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Část I. 
Obecná ustanovení 

 
 

Článek 1. 
Působnost volebního řádu 

 

Volební řád asociace upravuje postup asociace a volební komise při volbách delegátů, 
členů prezidia a členů revizní a kontrolní komise. Ve smyslu stanov jsou jeho ustanovení 
závazná pro všechny orgány asociace. 
 
 

Část II. 
Volby členů prezidia a revizní a kontrolní komise 

 
 

Článek 2. 
Počet volených členů orgánů 

 
1. Shromáždění delegátů volí členy a náhradníky členů prezidia a revizní a kontrolní 

komise. 
 

2. Prezidium má 7 členů. Do funkcí členů prezidia se volí 6 členů a 3 náhradníci.  
(Pozn.: 7. členem prezidia je podle stanov výkonný ředitel). 

 
3. Revizní a kontrolní komise má 3 členy. Do funkcí členů revizní a kontrolní komise se volí 

3 členové a 1 náhradník. 
 

4. Volby členů prezidia a revizní a kontrolní komise se zařazují na pořad jednání 
shromáždění delegátů v roce, v němž končí funkční období dosavadních členů orgánů. 
Volební shromáždění delegátů se musí konat před uplynutím mandátu členů orgánů 
asociace. 

 
Článek 3. 

Volební právo 

 
1. Právo volit členy prezidia a revizní a kontrolní komise a jejich náhradníky mají delegáti, 

kteří jsou uvedeni v seznamu delegátů ověřeném mandátovou komisí v den konání 
shromáždění delegátů. 

 
Článek 4. 

Volební komise 

 
1. Pětičlennou (5 člennou) volební komisi volí vždy shromáždění delegátů předcházející 

volebnímu shromáždění delegátů. 
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2. Volební komise shromažďuje v době od svého zvolení do svolání volebního 
shromáždění delegátů návrhy na kandidáty a sestavuje kandidátní listinu. 

3. Volební komise si ze svého středu bezprostředně po svém zvolení zvolí předsedu. 
 

4. Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny 
svých členů. 

 
5. Volební komise předkládá shromáždění delegátů návrhy pro volbu členů a náhradníků 

prezidia a revizní a kontrolní komise. 
 
6. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího SD uvádí a zdůvodňuje jednotlivé 

návrhy a seznamuje přítomné s charakteristikami kandidátů. 
 
7. Volební komise zajistí, aby v případě tajné volby byla výkonným aparátem učiněna 

potřebná organizační opatření k řádnému průběhu voleb. 
 

8. Volební komise zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby, provádí sčítání za pomocí 
sčitatelů a zajišťuje výsledky voleb. 

 
9. Volební komise:  

a) se řídí při své činnosti tímto volebním řádem,  
b) shromažďuje návrhy na kandidáty navržené kterýmkoliv členem asociace, a to zvlášť 

pro volbu členů prezidia a pro revizní a kontrolní komisi včetně náhradníků, 
c) předkládá shromáždění delegátů jmenovité návrhy pro volbu členů a náhradníků 

prezidia a revizní a kontrolní komise a sestavuje kandidátní listinu, 
d) přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení, 
e) zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby, provádí sčítání hlasů za pomoci sčitatelů, 
f) zajišťuje výsledky voleb, podává o výsledku voleb zprávu shromáždění delegátů, 
g) sepisuje zápis o průběhu a výsledku voleb, 
h) zajišťuje potřebná organizační opatření k řádnému průběhu tajných voleb.  

 
 

Článek 5. 
Návrhy kandidátů do prezidia a revizní a kontrolní komise 

 

1. Návrhy pro volbu členů a náhradníků (dále jen „kandidáti“) členů prezidia a revizní a 
kontrolní komise předkládá volební komise shromáždění delegátů. 
 

2. U každého kandidáta se uvádí: jméno, příjmení, věk, dosažené vzdělání, povolání, délka 
členství v asociaci a názvy dosud zastávaných funkcí v orgánech asociace a v dalších 
právnických osobách. 

 
3. Jmenovitý návrh kandidátů předá volební komise všem delegátům jako součást 

předkládaných materiálů k projednání na schůzi shromáždění delegátů. 
 

Článek 6. 
Tajné hlasování 

1. Volby členů prezidia a revizní a kontrolní komise se provádějí tajným hlasováním, 
nerozhodne-li shromáždění delegátů o hlasování veřejném. 

2. Pro tajnou volbu musí být připraveny volební schránky a volební lístky. 
 
3. Každý delegát má jeden hlas a hlasuje osobně. 

 
 

Článek 7. 
Zahájení voleb 

 

1. Před volbou členů prezidia a revizní a kontrolní komise přednese předseda volební 
komise návrhy kandidátů se stručnou charakteristikou kandidáta. 

  
2. Po dobu voleb přeruší předsedající jednání shromáždění delegátů a určí přiměřenou 

dobu k provedení voleb. 
 
3. Delegát vyjadřuje svůj nesouhlas s navrhovaným kandidátem tím, že přeškrtne 

podélnou čarou celé jeho jméno. 
 

Článek 8. 
Volební lístek 

 

1. Volební lístek je dokumentem dokládajícím výsledek provedené volby, obsahuje 
abecední seznam všech navržených kandidátů zpracovaný volební komisí, a to jako 

dílčí seznam pro prezidium a pro revizní a kontrolní komisi. 
 

2. Delegáti upraví volební lístek vyškrtáním „nadbytečného“ počtu jmen kandidátů, které 
nevolí, a to tak, aby u prezidia zůstalo nepřeškrtnutých – volených 6 členů a u revizní a 
kontrolní komise nepřeškrtnuti – voleni 3 členové.  

 

3. Jiným způsobem upravené volební lístky jsou neplatné.  
 

4. Kandidáti do prezidia, kteří získali počet hlasů odpovídajících umístění na 7. až 9. místě 
jsou v tomto pořadí zvoleni jako náhradníci v pořadí 1 až 3, kandidát do revizní a 
kontrolní komise, který získal počet hlasů odpovídajících umístění na 4. místě, je zvolen 
jako náhradník.  

 

5. Pokud nebudou provedenou volbou zvoleni žádní náhradníci, nebudou již samostatně 
voleni.   

 

6. Nedílnou součástí volebního lístku je označení razítkem asociace s podpisem předsedy 
volební komise a pořadovým číslem volebního kola tak, aby nemohlo dojít k záměně 
nebo k neoprávněné manipulaci s volebním lístkem.  

 
Článek 9. 

Výsledek voleb 
 

1. Z platných volebních lístků zjistí volební komise součtem odevzdaných hlasů celkový 
počet hlasů pro jednotlivé kandidáty.  

 
2. V případě pochybnosti o platnosti hlasu rozhodne volební komise bezodkladně.  
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Článek 10. 
Zápis o volbách 

 

1. Po zjištění výsledků voleb zpracuje volební komise zápis, který musí podepsat všichni 
členové volební komise, jinak je neplatný. 
 

2. V zápise o volbách musí být uvedeny samostatně o každém volebním kole tyto 
skutečnosti: 
a) doba počátku a ukončení hlasování, 
b) celkový počet delegátů, kterým byly předány volební lístky, 
c) počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování, 
d) celkový počet hlasů udělených navrhovaným kandidátům, 
e) celkový počet odevzdaných volebních lístků, 
f) celkový počet odevzdaných neplatných volebních lístků, 
g) stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek došlých volební komisi před 

hlasováním v příslušném kole hlasování a záznam o rozhodnutí volební komise ve 
sporných případech. 

 
Článek 11. 

Vyhlášení výsledků voleb 
 

1. Členem prezidia či revizní a kontrolní komise byl zvolen kandidát, kterému odevzdala 
svůj hlas nadpoloviční většina přítomných delegátů a dosáhl nejvyššího počtu hlasů 
v příslušném kole voleb do úplného zvolení 6 členů prezidia a 3 členů revizní a kontrolní 
komise. 
 

2. V případě kandidátů, kteří nedosáhli nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, se 
provádí druhé a další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem, a to 
až do zvolení úplného počtu členů prezidia resp. revizní a kontrolní komise. 

 

3. Na závěr voleb vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky voleb.  
 
 
 

Část III. 
Volby funkcionářů orgánů 

 
 

Článek 12. 
Ustavující schůze 

 
1. Volba prezidenta a 3 viceprezidentů prezidia (4. viceprezidentem je dle stanov výkonný 

ředitel) a revizora revizní a kontrolní komise se provádí na oddělených ustavujících 
schůzích těchto orgánů, které se konají bezprostředně po skončení „volebního“ 
shromáždění delegátů.  

 
 

 
Článek 13. 

Zahájení a průběh voleb 

 
1. Ustavující schůzi zahájí nejstarší zvolený člen volbou prezidenta tak, že vyzve členy 

orgánu, aby mu předali písemné návrhy kandidátů na prezidenta, a pokud některý 
kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů, oznámí jméno nového prezidenta a počet 
hlasů, který získal.  
 

2. Pokud nový prezident nebyl v prvním kole zvolen, oznámí nejstarší člen jména 
kandidátů v pořadí podle počtu získaných hlasů a vyzve členy orgánu, aby mu předali 
písemné návrhy pro kandidáta, který získal nejvíce hlasů. Takto se postupuje až po 
kandidáta, který získal nejméně hlasů. Pokud některý kandidát získal nadpoloviční 
většinu hlasů přítomných členů orgánu, volba končí a nejstarší člen oznámí její 
výsledek. 

  
3. Do funkcí 3 viceprezidentů prezidia navrhuje kandidáty nově zvolený prezident, 

s výjimkou 1 viceprezidenta, kterým se stává podle stanov výkonný ředitel. 
 

4. Viceprezidentem je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných členů orgánu. Volený kandidát nehlasuje. 

 

5. Prezidentem ČMA nemůže být zvolen výkonný ředitel. 
 
6. Volba revizora probíhá obdobně, jak je uvedeno v předchozích odstavcích tohoto 

článku. Člen revizní a kontrolní komise nemůže být členem prezidia asociace ani 
výkonným ředitelem. 

 
7. O volbě prezidenta a viceprezidentů prezidia a revizní a kontrolní komise pořídí nejstarší 

člen orgánu zápis, který podepíší všichni členové příslušného orgánu. 
 
 
 

Část IV. 
Volby delegátů 

 
 

Čl. 14 
Pravidla pro zařazení členů asociace 

do volebních obvodů 

 
1. Volební obvody vytváří a zrušuje prezidium, a to tak, že jeden volební obvod odpovídá 

zpravidla jednomu klubu ČMA, v němž je volen každými 10 členy 1 delegát a 1 
náhradník.  

 
2. Každý člen asociace je zařazen do některého z volebních obvodů, žádný člen asociace 

nesmí být zařazen do více volebních obvodů. Zánikem volebního obvodu zaniká i 
funkce delegáta a náhradníka delegáta. 
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3. Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do volebního obvodu, při volbě nebo 
odvolání delegáta má každý člen asociace jeden hlas. Právo volit má i člen asociace, 
který je v prodlení se splněním poplatkové povinnosti. O zvolení delegáta nebo jeho 
odvolání musí být vyhotoven zápis ze schůze volebního obvodu (klubu). Zápis je 
dokladem o řádné volbě delegáta nebo o řádném rozhodnutí o jeho odvolání. 

 
4. Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek 

zánik funkce dosavadních delegátů, ani konání nových voleb delegátů. 
 
5. Delegát a jeho náhradník je volen klubem na funkční období pěti let. Jeho funkce zaniká 

volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období. 
 

Čl. 15 
Průběh voleb 

 
1. Člen asociace může volit a být zvolen v kterémkoli klubu. 

 
2. Volby připravuje a řídí předseda klubu. Každý klub volí nejméně 1 delegáta, v závislosti 

na počtu členů klubu (10 členů = 1 delegát). 
 
3. Volby delegátů probíhají obdobně, jak je uvedeno v ostatních článcích tohoto volebního 

řádu pro volby funkcionářů orgánů ČMA.  
 

4. O volbě delegátů se pořídí zápis, který podepíše předseda klubu (volebního obvodu).  

 
 

Část V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Čl. 15 

Platnost a účinnost 

 
Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Shromáždění delegátů 
anebo Valné hromady, pokud nebylo shromáždění delegátů ustaveno. 
 
 
V Praze dne:……........... 
 
 
Podpis výkonného ředitele ČMA    ……………………………. 
 
 
 
Podpis prezidenta ČMA     ….…………………………. 
 
 
 

 


