
 

 

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

Úvod 

V souladu se Stanovami oddílu tenisu TJ Loko Trutnov, z.s., schvaluje Členská schůze tento 

Jednací a volební řád, který upřesňuje některá ustanovení pro rozhodování a činnost Členské 

schůze. 

 

I. JEDNACÍ ŘÁD 

 

1. 

Jednání Členské schůze 

 

1. Členskou schůzi řídí předseda oddílu nebo výborem pověřený člen, dále jen předsedající 

schůze. 

2. Předsedající schůze nechá schválit program Členské schůze a určí zapisovatele jednání. 

3. Pro zdárný průběh jednání nechá zvolit mandátovou a návrhovou komisi a ověřovatele 

zápisu. V případě konání voleb orgánů spolku, nechá zvolit komisi volební. 

4. Mandátová komise si zvolí předsedu a zjistí z prezenční listiny, zda je schůze 

usnášeníschopná a oznámí to plénu. 

5. Návrhová komise si zvolí svého předsedu a ujme se své funkce dle článku 4. tohoto 

řádu. 

6. Volební komise si zvolí předsedu, který řídí volby dle volebního řádu (viz článek II.). 

7. Předsedající řídí jednání Členské schůze podle schváleného programu. Případné změny 

během jednání musí schválit účastníci schůze hlasováním. 

8. Program jednání Členské schůze navrhuje výbor oddílu a je součástí předem zveřejněné 

pozvánky. 

9. O jednání Členské schůze pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontrolují 

ověřovatelé zápisu, a tento je posléze umístěn na webové stránky oddílu. 

 

2. 

Hlasování na Členské schůzi 

 

1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno 

aklamací, pakliže Členská schůze nerozhodne jinak. 

2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se 

hlasování. 

3. Sčítání hlasů při hlasování provádí členové mandátové komise, vyjma voleb, poté ohlásí 

předsedajícímu počty hlasů a ten oznámí výsledek hlasování plénu. 



 
4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li prezentováno nejméně 30% členů oddílu s 

hlasovacím právem, tj. členové oddílu 

 starší 18 let - osobně  

 nezletilí - prostřednictvím svého zákonného zástupce, kteří mají uhrazené jak 

členské, tak i oddílové příspěvky a poplatky v souladu se stanovami a 

směrnicemi oddílu. 

 

 

3. 

Diskuse – rozprava na jednání Členské schůze 

 

1. Diskuse během jednání Členské schůze se mohou zúčastnit všichni přítomní členové 

spolku. Do diskuse se hlásí zvednutím ruky. 

2. Každý může k dané problematice vystoupit maximálně 2 krát v délce do pěti minut. 

3. Prodloužení časového limitu se může diskutujícímu povolit hlasováním Členská chůze. 

4. O ukončení diskuse může rozhodnout Členská schůze na návrh předsedajícího. 

5. Pokud diskutující nemluví k danému tématu, může mu po předchozím upozornění a 

napomenutí předsedající odejmout slovo. 

 

4. 

Usnesení z jednání Členské schůze 

 

1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím návrhové 

komise. 

2. Návrhová komise ústy svého předsedy navrhuje znění usnesení a předkládá jej 

předsedajícímu schůze ke schvalování. 

3. Při podání pozměňovacích návrhů se nejprve hlasuje o posledně podaném a poté tak, 

jak byly předkládány, ale vždy od posledně podaného. 

4. Pozměňovací návrh musí být podán písemně návrhové komisi, která připraví návrh a 

pořadí k hlasování předsedajícímu schůze. 

5. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje. 

6. Na závěr svého jednání přijímá Členská schůze konečný návrh usnesení. 

7. K přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

prezentovaných členů s hlasovacím právem. Není-li členská schůze usnášeníschopná 

ani po uplynutí 30 minut od jejího stanoveného začátku, je členská schůze usnášení 

schopná v počtu prezentovaných, přičemž nesmí dojít ke změně programu uvedenému 

v pozvánce na členskou schůzi. 

8. K přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

prezentovaných členů oddílu s hlasovacím právem. 

9. Přijatá usnesení jsou zapsána a budou uveřejněna společně se zápisem na webových 

stránkách spolku. 



 
II. 

VOLEBNÍ ŘÁD 

 

1. 

Činnost volební komise 

 

1. Tímto volebním řádem se řídí Členská schůze při volbách do výboru oddílu tenisu TJ 

Loko Trutnov, z.s.. 

2. Volby řídí volební komise zvolená Členskou schůzí pro dané volby. 

3. Volební komise jedná ústy svého předsedy. 

4. Členové volební komise působí při volbě jako skrutátoři. 

5. Před zahájením voleb požádá předseda komise o schválení způsobu volby a mandátovou 

komisi o kontrolu počtu přítomných členů oddílu. Poté oznámí jaký počet hlasů je třeba 

ke zvolení kandidáta voleného orgánu. 

6. Záznam o průběhu a výsledků voleb bude součástí zápisu a usnesení členské schůze. 

 

 

2. 

Kandidatura 

 

1. Kandidovat do výboru oddílu může každý člen, který splňuje podmínky Stanov oddílu. 

2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen spolku. 

3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen, nebo písemně 

předem při své nepřítomnosti na jednání Členské schůze.  

4. Jména kandidátů oznámí předseda volební komise před zahájením volby. 

 

 

3. 

Volba 

 

1. Samotnou volbu řídí předseda volební komise. 

2. O kandidátech se hlasuje o každém zvlášť a to v abecedním pořadí. V případě shodného 

počtu kandidátů s počtem volených míst v orgánu oddílu je možné hlasovat o všech 

kandidátech najednou. 

3. Hlasování probíhá aklamací v pořadí: pro kandidáta, proti kandidátovi a zdržel se 

hlasování. Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných. Poté předseda volební 

komise ohlásí výsledek hlasování a konstatuje, zda byl či nebyl kandidát zvolen. 

4. Není-li zvolen potřebný počet členů orgánu, vyhlásí předsedající schůze termín pro 

podávání dalších návrhů kandidátů na nezvolené místo. Poté volba pokračuje dále. 

 



 
4. 

Tajná volba 

 

1. Rozhodne-li Členská schůze o volbě tajné, připraví volební komise hlasovací lístky pro 

danou volbu. Na něm budou jména kandidátů v abecedním pořadí s patřičným 

pořadovým číslem před jménem kandidáta. 

2. Při volbě hlasující zakroužkuje číslo před jménem kandidáta. 

3. Zvolen je ten kandidát, který má nejvíce přidělených hlasů. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

Účinnost jednacího a volebního řádu 

 

1. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí oddílu tenisu TJ Loko 

Trutnov, z.s.. 

 

 

 

                                                                                V Trutnově dne 12. dubna 2022 


