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Volební řád členské schůze oddílu tenisu  

TJ LOKOMOTIVA Trutnov z.s. 
ze dne 16. 6. 2016 

členská schůze oddílu tenisu se usnesla na tomto jednacím řádu. 

Článek 1 
Volební řád členské schůze upravuje způsob volby členů do výboru oddílu TJ LOKOMOTIVA 
TRUTNOV z.s. (dále jen „oddíl“). 

Článek 2 

VOLEBNÍ KOMISE 

1. Volby výboru oddílu připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená členskou schůzí. 
Náplní volební komise je zejména sčítání volebních hlasů, posuzování jejich platnosti, 
jakož i veřejné vyhlašování výsledků voleb. 

2. Volební komise má 3 členy. Na každou členskou schůzi, na jejímž programu je volba 
výboru oddílu, se volí nová volební komise. To neplatí, jedná-li se o pokračování jednání 
členské schůze. 

3. Kandidáty na členství volební komise navrhuje výbor oddílu. Kandidáti mohou být navrženi 
i účastníky členské schůze (dále jen „účastníky“) před volbou volební komise. 

4. Volba členů volební komise je prováděna členskou schůzí, a to veřejným hlasováním 
účastníků členské schůze. Hlasování se provádí zvednutím hlasovacího lístku. 

5. Zvolená volební komise si zvolí ze svého středu předsedu. 

Článek 3  

ZÁSADY VOLBY 

1. Právo volit na členské schůzi má každý účastník členské schůze. Právo být volen do výboru 
oddílu má každý člen oddílu po dovršení 18-ti let věku.  

2. Každý účastník členské schůze má jeden hlas.  

3. Výbor oddílu je volen v následujícím pořadí:  

a) předseda výboru oddílu. 

b) členové výboru oddílu. 
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4. Kandidáty na předsedu výboru oddílu může navrhnout odstupující výbor oddílu, případně 
kterýkoliv člen oddílu.  

5. Kandidáty na členy výboru oddílu navrhuje nově zvolený předseda výboru oddílu. Pokud 
v prvním kole hlasování neobdrží předsedou navržení kandidáti dostatečný počet hlasů, 
může předseda a účastníci členské schůze navrhnout další kandidáty. 

6. Návrhy na kandidáty lze předkládat do zahájení hlasování. Předkládaný návrh na kandidáty 
musí obsahovat souhlas navrhovaných kandidátů s jejich kandidaturou.  

Článek 4 

VOLBA PŘEDSEDY VÝKONNÉHO VÝBORU 

1. Volba předsedy výboru oddílu se provádí tajným hlasováním.  

2. Každý účastník členské schůze má jeden hlas.  

3. Hlasování se provádí zakřížkováním políčka u jména kandidáta, pro kterého účastník 
hlasuje, na hlasovacím lístku a vhozením takto upraveného hlasovacího lístku do volební 
urny.  

4. Volba probíhá v jednom nebo i více kolech. 

5. Ke zvolení předsedy výboru oddílu v prvním kole je zapotřebí získání nadpoloviční většiny 
přítomných hlasů.  

6. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží v 1. kole požadovaný počet hlasů, opakuje se 
celá volba znovu. Před započetím nového hlasování je možné navrhovat i nové kandidáty. 
Nové volby se jako kandidáti můžou zúčastnit i neúspěšní kandidáti z předchozí volby.  

7. Ke zvolení předsedy výboru oddílu ve druhém a každém dalším kole je zapotřebí získání 
nadpoloviční většiny přítomných hlasů.  

8. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží požadovaný počet hlasů ve druhém a 
následujících kolech, opakuje se celá volba znovu až do zvolení předsedy. Do třetího a 
dalších kol se již nenavrhují další kandidáti. 

Článek 5 

VOLBA ČLENŮ VÝBORU ODDÍLU 

1. Volba čtyř členů výboru oddílu se provádí tajným hlasováním.  

2. V každém kole hlasování má každý účastník tolik hlasů, kolik členů výboru oddílu dosud 
nebylo zvoleno. Každý hlasující může dát kterémukoliv kandidátovi pouze jeden hlas. 
Neuplatněný hlas propadá.  

3. Hlasující pro jednotlivé kandidáty hlasuje tak, že na hlasovacích lístcích zakřížkuje políčka 
nejvýše u tolika jmen kandidátů, kolik členů výkonného výboru se v daném kole volí, a 
takto upravený hlasovací lístek vhodí do volební urny. V případě zakřížkování políček 
u více jmen kandidátů, než kolik členů výkonného výboru se v daném kole volí, je 
hlasovací lístek neplatný.  
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4. Volba probíhá v jednom nebo i více kolech. 

5. Ke zvolení člena výboru oddílu v prvním kole je zapotřebí získání nadpoloviční většiny 
přítomných hlasů. 

6. Do dalšího kola hlasování postupují všichni kandidáti, kteří nezískali v předchozím kole 
hlasování požadovaný počet hlasů. Před započetím dalšího kola hlasování je vždy možné 
navrhnout i nové kandidáty. 

7. Ke zvolení člena výboru oddílu ve druhém a každém dalším kole je zapotřebí získání 
nadpoloviční většiny přítomných hlasů. 

8. V případě, že zbývající počet kandidátů neobdrží požadovaný počet hlasů ve druhém a 
následujících kolech, opakuje se celá volba znovu až do zvolení všech zbývajících členů 
výboru oddílu. Do třetího a dalších kol se již nenavrhují další kandidáti. 

Článek 6 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento volební řád nabyl platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení členskou schůzí, tj. 
dne 16. 06. 2016.  

 

 

 

 

 

Ing. Josef Křepinský, MBA 

předseda oddílu tenisu  

TJ LOKO TRUTNOV z.s. 

 


