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Směrnice stanovuje pravidla pro volby členů výkonného výboru a kontrolní komise.
1. Orgány Svazu
1.1. Jednotlivé funkce výkonného výboru jsou
- PREZIDENT SVAZU
- SPORTOVNÍ MANAŽER VODNÍHO LYŽOVÁNÍ
- SPORTOVNÍ MANAŽER WAKEBOARDINGU
- EKONOM
- MANAŽER ROZHODČÍCH
- TECHNICKÝ MANAŽER
- MANAŽER ZAHRANIČÍ, KOMUNIKACE A ROZVOJE
1.2. Kontrolní komise
- PŘEDSEDA KONTROLNÍ KOMISE
- 2 ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE
Detaily jednotlivých funkcí jsou obsaženy ve směrnici 2.1. Orgány ČSVLW, kde jsou definovány i další
poradní orgány.
2. Podávání kandidatur
2.1. Kandidáta do orgánů Svazu může navrhnout pouze klub, který je pro rok, ve kterém se volba
koná řádně zaregistrován (Navhrovatel).
2.2. Návrh kandidátů do orgánů svazu musí být podán písemně do 31.1. roku, ve kterém se koná
valná hromada, na které budou orgány voleny.
2.3. Návrh podává osoba oprávněná jednak jménem Klubu na adresu sekretariátu ČSVL,
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov nebo emailem na info@cwwf.cz
2.4. Návrh musí obsahovat:
- jméno kandidáta a datum narození
- kontaktní adresu, tel., e-mail kandidáta,
- příslušnost k TJ/SK,
- funkci, na kterou kandiduje - viz odst. orgány Svazu, kandidát může kandidovat na jednu
funkci
2.5. Prohlášení navrhovaného, že s kandidaturou souhlasí. Tato vůle musí být vyjádřena písemně
a stvrzena podpisem navrhovaného.
2.6. Návrh musí obsahovat všechny údaje, včetně razítka a podpisu statutárního zástupce TJ/SK
(navrhovatele), který podpisem stvrzuje, že návrh byl projednán v příslušném voleném
orgánu TJ/SK (navrhovatele).
2.7. V případě, že návrh nebude obsahovat shora uvedené údaje, nebude kandidatura přijata.
2.8. Doručení a přijetí návrhu bude navrhovateli potvrzeno elektronickou poštou.
2.9. Seznam kandidátů bude nejpozději 1 týden před Valnou hromadou zveřejněn na webových
stránkách ČSVLW.
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3. Průběh volby
3.1. Volba do orgánů svazu bude zařazena jako bod na program Valné hromady.
3.2. Před vlastní volbou dá řídící schůzce prostor jednotlivým kandidátům představit sebe a
důvody své kandidatury delegátům VH. Délku vystoupení určí předsednictvo schůze VH,
zpravidla na 5 min na jednoho kandidáta.
3.3. Volba do všech orgánů svazu je formou tajné hlasování do hlasovací urny.
3.4. Voleni mohou být pouze kandidáti řádně přihlášení dle odst. 2 ( s výjimkou opakované volby
– viz níže).
3.5. Kandidáti jsou voleni na každou funkci ve výkonném výboru zvlášť (viz. 1.1.), pro kontrolní
komisi se volí jen počet osob odpovídající počtu jejich členů. Proběhnou tři samostatné
volby (prezident, členové VV a členové kontrolní komise). Před započetím dalčí volby musí
být vyhlášeny výledky předcházející volby. Neúspěšní kandidáti se mohou dodatečně
přihlásit do dalších voleb (tzn. neúspešný kandidát na prezidenta Svazu může kandidovat na
člena VV nebo člena KK).
3.6. Volba je prováděna formou hlasovacích lístků, kdy každý lístek představuje jeden hlas.
Mandátová komise VH předloží přehled počtu hlasů jednotlivých přítomných delegátů
stanovených dle Stanov. Podle toho budou předány hlasovací lístky jednotlivým delegátům.
4. Vyhodnocení volby
4.1. V případě výkonného výboru se vyhodnocuje volba na každou funkci zvlášť.
4.2. Do funkce ve VV je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů. Pokud v 1.
kole nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu. koná se 2. kolo volby, do kterého
postupují jen dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole.
4.3. Druhého kola se již neúčastní kandidát, který byl v 1. kole zvolen na jinou funkci
4.4. Kandidát může vyjádřit vůli se 2. kola neúčastnit, pak postupuje do 2. kola další v pořadí.
4.5. Pokud se v rámci volby nepodaří zvolit kandidáty do všech funkcí VV, koná se opakovaná
volba.
4.6. Opakovaná volba má stejný průběh jako první volba podle odst. 3 a 4 , ale mohou do nich
být navrženi i kandidáti z pléna VH.
5. Přijetí mandátu
5.1. Po zvolení všech členů VV se každý z nich vyjádří, zda funkci přijímá, není-li přítomen může
tak učinit telefonicky předsedovi volební komise. Nepřítomnost kandidáta by měla být jen
naprosto výjimečná, např. ze zdravotních důvodů.
5.2. Pokud některý z členů mandát nepřijme, bude se na tuto funkci konat opakovaná volba.
5.3. Pokud mandát nepřijme prezident Svazu, musí se konat opakovaná volba pro všechny
funkce ve VV.
5.4. Nepřijetí mandátu nevylučuje kandidáta z opakované volby.
5.5. Nově zvolený kompletní výbor navrhne VH kandidáty na viceprezindenty. Potvrzení volby
viceprezidentů proběhne standardním hlasováním VH (většina delegátů).
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