
PRŮBĚH KONFERENCE 

A VOLBY PRESIDENTA A VÝBORU ČSGA 2011 
 

1. Volby Presidenta a výboru ČSGA. 

K řádným volbám Presidenta a výboru ČSGA na čtyřleté volební období dojde na řádné 

výroční konferenci delegátů ČSGA v roce 2011.  Termín konference byl stanoven 

předběžně na 12. března 2011.   

2. Podmínky voleb, které musí být splněny. 

a) Na konferenci musí být přítomno tolik delegátů, aby součet jejich hlasů činil 

nadpoloviční většinu z celkového počtu členů ČSGA k 31.12.2010 (viz Stanovy 

ČSGA, Článek VI. Konference, Odstavec 6).   

b) V případě, že se na konferenci nedostaví dostatečný počet delegátů aby bylo 

vyhověno této podmínce, bude tato konference po 30 minutách rozpuštěna a 

stanoven náhradní termín.  K tomu účelu stanoví konference tříčlennou mandátovou 

komisi zodpovědnou za sčítání hlasů během konference delegátů. 

c) Dále konference dvoučlennou návrhovou komisi pro zápis usnesení konference a 

tříčlennou volební komisi. 

d) Stávající president a výbor se vyjádří ke zprávě činnosti ČSGA za rok 2010 včetně 

zprávy revizorů účtů za rok 2010 a předloží konferenci ke schválení návrh činnosti 

na rok 2011. Potom stávající president a výbor odstoupí z předsednické funkce 

řízení konference.   

e) Funkci řízení konference pro volby nového Presidenta a výboru ČSGA na čtyřleté 

volební období převezme volební komise. 

f) Volební komise vyzve kandidáta na prezidenta, aby předložil svůj návrh na vedení 

ČSGA a odpověděl na dotazy delegátů. Volební komise řídí dotazy delgátů podle 

jednacího řádu (viz webové stránky ČSGA, Dokumenty). 

g) Nový president a výbor bude zvolen, pokud s návrhem kandidáta na funkci 

presidenta a výboru souhlasí nadpoloviční většina přítomných hlasů (viz Stanovy 

ČSGA, Článek VI. Konference, Odstavec 7).   

h) Pokud nebude přijat návrh kandidáta na funkci presidenta a výboru, stanoví delegáti  

náhradní termín konference.  Stávající president a výbor převezmou vedení 

konference a budou pokračovat ve svých funkcích do náhradní konference. 

i) Pokud bude zvolen nový president a výbor, nastoupí do funkce po ukončení 

konference s okamžitou platností.  Stávající president a výbor předá své funkce nebo 

domluví předání a bude k dispozici novému presidentovi a výboru k přiměřené 

konsultaci na požádání nejméně po dobu čtyř týdnů. 

j) Stávající president a výbor ukončí konferenci a vydá dokumentaci ke konferenci na 

webových stránkách ČSGA. Tato dokumentace bude též obsahovat zprávu revizní 

komise, zprávu volební komise a usnesení konference zaznamenané návrhovou 

komisí.  
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