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Volební řád konference RSST Praha západ 
 
Voleb do orgánů RSST PZ se účastní všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. 
 
Volené orgány RSST PZ jsou 

 Výkonný výbor (max 8 členů) 
 Správce svazu 
 Sportovně technická komise 
 Komise mládeže 
 (Disciplinární komise) 

 
 

1. Kandidáti do orgánů RSST PZ 
a. mohou být navrženi stávajícím výkonným výborem (dále jen VV). Navržená osoba musí 

vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat. 
b. se mohou sami přihlásit na volenou funkci nejpozději 3 dny před zahájením konference na 

mail pinces.pz@email.cz  
c. mohou být navrženi z pléna. Navržen může být pouze přítomný člen. Navržená osoba musí 

vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat. 
2. Volební komise připraví seznam kandidátů na jednotlivé funkce. A seznámí delegáty s přihlášenými 

kandidáty. Na seznamu budou uvedeni kandidáti v tomto pořadí: 
a. Kandidáti navržení stávajícím VV 
b. Mailem přihlášení kandidáti (podle data doručení mailu) 
c. Delegáti navržení z pléna v pořadí v jakém byli navrženi. 

3. Navržené funkcionáře svazu budou volit všichni přítomní delegáti s hlasem rozhodujícím a to 
hlasováním aklamací (veřejné). 

4. Volby řídí předseda volební komise. 
5. Volby do orgánů RSST PZ probíhají v tomto pořadí: 

a. Výkonný výbor (není-li více kandidátů než je voleno, lze odhlasovat jako celek, pokud nikdo 
nevznese námitku) 

i. předseda 
ii. členové 

b. Správce svazu 
c. Sportovně technická komise (lze odhlasovat jako celek, pokud nikdo nevznese námitku) 

i. předseda 
ii. členové 

d. Komise mládeže komise (lze odhlasovat jako celek, pokud nikdo nevznese námitku) 
i. předseda 
ii. členové 

6. Navržení kandidáti jsou zvoleni, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina přítomných 
7. Volební komise podá zprávu o výsledcích hlasování. Zpráva je součástí usnesení konference 

 
 
 
 
 
 
Schváleno: 07.09.2022 (konferencí svazu) 
Platnost: ode dne schválení 
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Zápis z hlasování konference 
 
Přítomných delegátů: ________ 
 

Funkce Kandidát Oddíl Pro Proti Zdržel se Zvolen 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 


