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Jednací a volební řád Valné hromady  
Českého svazu aerobiku a fitness 
FISAF.cz 

Článek 1 - Základní ustanovení 
Jednací a volební řád vychází z platného znění Stanov Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz (dále 

jen FISAF.cz) a nad rámec těchto stanov upravuje 

a) Způsob jednání a řízení Valné hromady a 

b) Způsob voleb jednotlivých orgánů FISAF.cz a funkcí. 

Článek 2 - Způsob jednání a řízení Valné hromady 
a) Valnou hromadu řídí prezident FISAF.cz nebo jím pověřený člen FISAF.cz. Valné hromadě 

může být vyjma pozvaných členů přítomen externí právní dozor, který nedisponuje volebním 

právem a je pouze pověřen dohlédnutím nad transparentností voleb a jednání valné 

hromady. 

b) Prezident FISAF.cz určí pořizovatele zápisu z jednání Valné hromady z řad profesionálních 

pracovníků FISAF.cz.  

c) Jednání Valné hromady zahájí prezident FISAF.cz. Členové VH schválí program jednání 

navržený výkonným výborem FISAF.cz.  

d) Program Valné hromady FISAF.cz může být po jeho schválení v průběhu jednání změněn 

pouze se souhlasem Valné hromady FISAF.cz. 

e) Předsedající Valné hromady FISAF.cz může změnit pořadí projednávání jednotlivých bodů 

schváleného programu, zejména při nutných úpravách spojených s jednotlivými koly voleb. 

f) Každý člen Valné hromady FISAF.cz má právo vystoupit v diskusi. V případě, že má člen Valné 

hromady FISAF.cz zájem vystoupit se svým příspěvkem v diskuzi, je povinen tuto skutečnost 

sdělit již při prezenci Valné hromady, k dalším příspěvkům, které nebudou nahlášeny, nebude 

přihlédnuto. Se svolením předsedajícího Valné hromady FISAF.cz mohou v diskusi vystoupit 

hosté. Doba stanovená pro jeden diskusní příspěvek je maximálně 5 minut. O výjimkách 

rozhoduje předsedající Valné hromady FISAF.cz. Faktické připomínky, odpovědi na 

připomínky a protinávrhy se nepovažují za diskusní příspěvek. Každý člen Valné hromady 

FISAF.cz je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí návrhu je potřeba 

nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Valné hromady FISAF.cz. 

g) Nepřednesené diskusní příspěvky mohou být odevzdány písemně předsedajícímu Valné 

hromady FISAF.cz, který rozhodne o jejich zařazení do zápisu z Valné hromady FISAF.cz. 
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Odpověď na nepřednesené diskusní příspěvky zašle Výkonný výbor FISAF.cz členům Valné 

hromady písemně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání Valné hromady. 

h) O průběhu Valné hromady FISAF.cz se pořizuje zápis. Zápis pořizuje pořizovatel zápisu dle čl. 

2, bodu b) tohoto Jednacího a volebního řádu. Zápis schvaluje výkonný výbor FISAF.cz a 

podepisuje prezident FISAF.cz (v případě zvolení nového prezidenta – nový prezident 

FISAF.cz) nejpozději do 30 dnů od termínu konání Valné hromady. 

Článek 3 – Volební komise  
a) Volební komise FISAF.cz je navržená Výkonným výborem FISAF.cz a schválená Valnou 

hromadou FISAF.cz v rámci programu Valné hromady vzápětí po schválení programu. Volební 

komise zajišťuje a organizuje průběh voleb a vyhlášení volebních výsledků, a to včetně sčítání 

volebních hlasů. 

b) Výsledky voleb a hlasování jsou uvedeny v zápisu z Valné hromady. 

Článek 4 - Průběh voleb 
 

A. Způsob volby prezidenta FISAF.cz: 

a) tajný, pomocí hlasovacích lístků vhozených do hlasovací urny, pokud je navrženo více 

kandidátů. Je-li jen jeden kandidát, hlasuje se veřejně zvednutím ruky; 

b) hlasovací lístek dostanou členové FISAF.cz s hlasovacím právem při prezenci na Valné 

hromadě FISAF.cz proti podpisu; 

c) na hlasovacím lístku bude uveden abecedně seznam kandidátů a volba proběhne umístěním 

křížku do pole vedle jména voleného kandidáta; 

d) lístek, kde nebude označen žádný kandidát nebo naopak označeno kandidátů několik, bude 

považován za neplatný; 

e) vítězem voleb se stane kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů od přítomných členů Valné 

hromady; 

f) v případě shodného nejvyššího počtu hlasů proběhne druhé kolo voleb bezprostředně po 

oznámení výsledků voleb v prvním kole; 

g) druhé kolo se bude týkat jen kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů a vítězem 

druhého kola se stává kandidát, který získá vyšší počet hlasů; 

h) v případě shodného počtu hlasů v druhém kole voleb proběhne kolo třetí. Před třetím kolem 

však dostanou oba kandidáti prostor max. 5 minut na ústní rekapitulaci svých projektů a 

členové Valné hromady se mohou v případě zájmu ptát na otázky související s daným 

projektem. Vítězí kandidát s vyšším počtem hlasů. 
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B. Prezentace kandidátů na prezidenta FISAF.cz: 

a) Kandidatura na prezidenta probíhá odesláním životopisu ve formátu Evropského 

strukturovaného životopisu ve lhůtě dle Stanov FISAF.cz. Konečný termín pro zaslání 

kandidatur a následně seznam kandidátů musí být zveřejněny na webu FISAF.cz; 

b) seznam kandidátů dostanou členové Valné hromady FISAF.cz s hlasovacím právem minimálně 

týden před termínem konáním Valné hromady; 

c) na Valné hromadě budou kandidáti prezentovat svoje programy, a to po dobu max. 10 minut 

v pořadí podle abecedy; 

d) kandidáti mohou být dotazováni na podrobnosti svých programů členy Valné hromady po 

svém vystoupení. 

C. Způsob volby členů odborných komisí FISAF.cz: 

i) Pro volbu členů odborných komisí sestaví Výkonný výbor na základě přijatých nominací 

jmenovitý volební lístek s otiskem razítka FISAF.cz, který bude vydán při prezenci každému 

účastníku Valné hromady proti podpisu; 

a) Volební komise před zahájením volební procedury veřejně oznámí pokyny, jak s volebním 

lístkem platně nakládat pro účely volby.   

Poznámky: 

V žádné komisi nesmí být více jak jeden zástupce jednoho klubu. 

U komise krajských vedoucích je třeba volit za každý kraj pouze jednoho kandidáta. Když kraj nebude 

mít kandidáta, tak nebude místo obsazeno 

U ostatních komisí příslušnost ke kraji neplatí.  

U komise sportovně-technické a komise trenérů je zvolen do komise jen ten, který získá nadpoloviční 

většinu hlasů. V případě, že takto bude zvolen sudý počet členů komise, stává se členem komise 

automaticky další v pořadí, byť nezískal nadpoloviční většinu hlasů (neplatí pro druhého zástupce 

klubu). 

Před volbou členů komisí přednese stávající předseda dané komise své doporučení pro volbu. Délka 

takového doporučení bude max. 5 minut. 

Tento Jednací a volební řád byl schválen Výkonným výborem FISAF.cz dne 1.11.2018 

 

………………………..……………………………………….. 

Mgr. Jana Havrdová, Prezidentka FISAF.cz  


