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VOLEBNÍ ŘÁD 

§ 1 

Volební řád Cechu topenářů a instalatérů České republiky (dále jen „CTI ČR“) upravuje 

podmínky voleb do prezidia cechu. 

§ 2 

Pokud není tímto volebním řádem stanoveno jinak, volí se tajným hlasováním.  

§ 3 

Do prezidia cechu (CTI ČR) má právo volit a být volen představitel řádného člena.  

§ 4 

Funkční období je čtyřleté. 

§ 5 

a) Členství v prezidiu je nezastupitelné. 

b) Pokud řádnému členovi zanikne členství v CTI ČR, zaniká jeho představiteli členství 

v prezidiu. 

c) Člen prezidia CTI ČR se může vzdát členství nebo odstoupit z funkce písemným 

vyjádřením bez udání důvodu. 

d) Konání voleb je oznámeno členům CTI ČR v pozvánce na valnou hromadu. 

§ 6 

a) Předsedající valné hromady řídí volby. Registruje návrhy kandidátů do prezidia CTI ČR,  

valné hromadě předkládá jejich seznam (např. flipchart) a po hlasování uveřejňuje 

výsledky voleb. 

§ 7 

a) Navržený kandidát vyjádří souhlas s kandidaturou bezprostředně po návrhu nebo 

v případě jeho nepřítomnosti vhodným způsobem (mail, sms, telefonicky apod.). 

b) Pokud je počet kandidátů roven počtu míst v prezidiu CTI ČR volí se aklamací (veřejně). 

c) U tajných voleb obdrží člen hlasovací lístek, do kterého hlasující napíše jména osob, které 

volí. Hlasovací lístek vloží do připravené volební urny. Účastníci voleb mohou hlasovat 

pro libovolný počet kandidátů, maximálně však pro stanovený počet členů prezidia CTI 

ČR. 
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d) Pro zvolení do prezidia CTI ČR  rozhoduje absolutní počet získaných hlasů, tzn. že se 

stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů, a kandidáti, kteří zaujmou v pořadí 

místa do počtu volených míst členů orgánu cechu, jsou zvoleni. Při rovnosti hlasů na 

posledních postupových místech, postupují tito kandidáti do dalšího kola (kandidáti se 

mohou své kandidatury ve druhém kole vzdát). Hlasující obdrží náhradní hlasovací lístky, 

na které napíší jména volených dle počtu nezvolených míst. 

e) Nově zvolení členové prezidia CTI ČR si ze svého středu zvolí prezidenta, který si jmenuje 

ze svého středu viceprezidenty, předsedy oborových sekcí, předsedy kontaktních míst. 

§ 8 

Tento volební řád platí po schválení valnou hromadou CTI ČR. 


