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VOLEBNÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 
PRO VOLBY A HLASOVÁNÍ NA ČLENSKÝCH SCHŮZÍCH 

   TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY P ŘEŠTICE z. s. 
 

I. Úvodní ustanovení 

Volební řád členské schůze, která je nejvyšším orgánem Tělovýchovné jednoty Přeštice, 
upravuje zásady voleb a hlasování v průběhu jednání členské schůze TJ Přeštice z. s. (volbu 
členů VV TJ, volbu členů KK TJ, hlasování o důležitých bodech navržených, či vyplynulých 
z jednání členské schůze TJ.  

II.  Volební komise 

1. Volby zabezpečuje volební komise zvolená členskou schůzí. 

2. Volební komise je tříčlenná, volí ze svého středu předsedu, který volby řídí. 
 
 

III.  Způsob voleb 

1. Volební komise vychází z návrhů, které byly předneseny v období před konáním členské 
schůze, popřípadě v jejím průběhu.   

2. Volbu lze provádět veřejným nebo tajným hlasováním. 
 

IV.  Volební právo 

1. Právo volby mají všichni delegovaní zástupci sdružených oddílů a klubů TJ Přeštice z. s., 
jejichž oddíly a kluby ke dni 31. 3. daného roku splnily svojí povinnost a potvrdily 
členství svého sdruženého subjektu oddílu/klubu zaplacením členských příspěvků na účet 
nebo do pokladny TJ Přeštice z. s.. Každý sdružený subjekt TJ (oddíl, klub) má hlasy 
(mandáty) podle stavu evidované a zaplacené členské základny. Na každých i započatých 
10 členů připadá jeden hlasovací mandát. Každý člen VV a KK TJ Přeštice z. s. disponuje 
jedním hlasovacím mandátem. 

 

V. Volba, hlasování delegátů členské schůze 

1. Z předaných návrhů sdružených subjektů (oddílů a klubů) TJ Přeštice z. s. bude voleno 
5 členů výkonného výboru Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s.. 

2. Z předaných návrhů sdružených subjektů (oddílů a klubů) TJ Přeštice z. s. bude volena 
nejméně tříčlenná kontrolní komise Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s.  

3. Na základě průběhu členské schůze bude hlasováno o důležitých bodech, vyplynuvších 
z jednání. 

4. Dle podkladů návrhové komise bude hlasováno o usnesení členské schůze TJ Přeštice z. 
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s.. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň 3/5 většiny 
přítomných, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 
 
 

VI.  Prováděcí pokyny k tajným volbám do výkonného výboru TJ 
Přeštice z.s. 

1. Každý delegát s hlasem rozhodujícím obdrží hlasovací lístek pro volbu členů do 
výkonného výboru TJ, kontrolní komise TJ nebo pro schválený objekt hlasování 
v průběhu členské schůze TJ Přeštice z. s.  

 
2. V hlasovacím lístku provede delegát s hlasovacím právem písemnou úpravu tak, že 

ponechá vždy jen jeden návrh na jednu konkrétní funkci, při jednání o obecné 
problematice, ponechá jen jednu konkrétní možnost. Ostatní údaje, pro které nechce 
hlasovat, vyškrtne. 

 

VII.  Volba, hlasování, výsledky 

1. Kandidát do výkonného výboru TJ Přeštice z. s., kandidát do kontrolní komise TJ Přeštice 
z. s. nebo navržený bod jednání je zvolen, odhlasován, pokud obdrží nadpoloviční většinu 
hlasů (mandátů) přítomných voličů. 

2. V případě, že v 1. kole voleb nebude zvolen navržený kandidát na stanovenou funkci, 
uskuteční se 2. kolo voleb, ve kterém rozhodne prostá většina hlasů. Zvítězí kandidát, 
který obdrží prostou většinu hlasů (mandátů). 

3. Ve 2. kole voleb budou použity stejné hlasovací lístky jako v kole 1. Na těchto 
hlasovacích lístcích budou ale přeškrtnuta všechna jména kandidátů již zvolených a 
problematika již odsouhlasená v kole prvním. 

 

Tento volební a hlasovací řád, schválený 46. valnou hromadou TJ Přeštice 
dne 28. května 2015, vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. června 2015. 

 
                                                                                                                           


