
VOLEBNÍ ŘÁD 
Členská a mimořádná členská schůze oddílu šermu TJ Bohemians, z. s. 

 (dále jen: „oddílu“) 

 
Volební řád upravuje způsob volby členů orgánů oddílu na mimořádné členské schůzi 
oddílu (dále jen: „schůze“), ve smyslu platných stanov TJ Bohemians Praha (dále jen: 
„Stanovy TJBP“).  
 

 
Čl. 1 

Volební komise 
 

1. Volby členů orgánů oddílu připravuje, zabezpečuje a řídí volební komise, jejíž členy 
navrhuje z účastnících se členů členské schůze výbor oddílu. 
 
2. Volební komise má 3 členy. Členy volební komise volí schůze nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných členů oddílu. Volba členů volební komise je prováděna veřejným 
hlasováním. Hlasování o kandidátech probíhá najednou.  
 
3. Volební komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů.  
 
4. Volební komise volí ze svého středu předsedu, který volbu členů orgánů výboru oddílu 
řídí, a který po ukončení voleb potvrdí svým podpisem řádný průběh voleb.  
 
 

Čl. 2 
Zásady volby členů do výboru oddílu 

 
1. Kandidovat do výboru oddílu může každý člen oddílu, který splňuje podmínky stanov TJ 
BP a který v uplynulých třech letech závažným způsobem neporušoval stanovy TJBP.  
 
2. Kandidovat ve volbách mohou pouze ti kandidáti výboru oddílu, jejichž kandidatura do 
výboru oddílu byla oznámena svolavateli schůze písemně na adresu: Sudoměřská 2, 
Praha 3, 130 00 nebo e-mailem na adresu: sermcz@email.cz, a to nejpozději 10 dní před 
datem konání schůze. Lhůta se určuje za účelem poskytnutí dostatečného časového 
prostoru pro přípravu úvodního představení kandidáta, přípravu případných dotazů 
účastníků schůze adresovaných před volbou do orgánu oddílu a přípravu hlasování 
schůze.  
 
3. Kandidát musí se svou kandidaturou výslovně souhlasit, buď ústně, je-li přítomen na 
schůzi anebo při své nepřítomnosti na schůzi, a to písemným souhlasem předem 
zaslaným z osobního emailu kandidáta na emailovou adresu: sermcz@email.cz, a to 
nejpozději 2 dny před datem konáním schůze.  
 
4. Předseda volební komise před zahájením každé volby člena výboru oznámí, kolik členů 
výboru se volí a uvede jména kandidátů.  
 
5. Kandidáti mají právo na úvodní představení na schůzi před volbou do výboru oddílu, 
do kterého kandidují. Představení kandidátů řídí předseda volební komise. Kandidáti se 
představují v abecedním pořadí. Jednotlivá vystoupení kandidátů nepřesáhne 3 min.  
 



Čl. 3 
Volba členů výkonného výboru oddílu 

 
1. Volba členů výboru oddílu je prováděna tajným hlasováním. Volební komise připraví 
hlasovací lístky pro tajnou volbu. Na hlasovacím lístku bude název volby „Volba výboru 
oddílu“ a jména kandidátů v abecedním pořadí s pořadovým číslem před jménem 
kandidáta.  
 
2. Při tajné volbě hlasující zakroužkuje na hlasovacím lístku číslo před jménem nejvýše 
tolika kandidátů, kolik členů výboru oddílu se volí. V případě jiné úpravy hlasovacího lístku 
je volba neplatná.  
 
3. V prvním kole volby je zvolen za člena vedení oddílu ten kandidát, který získá 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů oddílu. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných členů oddílu větší počet kandidátů, než je ve volbě volený počet členů výboru 
oddílu, určí se pořadí kandidátů na základě počtu získaných hlasů členů oddílu, přičemž 
členem výboru oddílu se stanou kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných 
členů oddílu.  
 
4. Pokud nedojde ke zvolení požadovaného počtu členů výbor oddílu podle předchozího 
odstavce, jsou pro druhé kolo volby z volby vyjmuti kandidáti, kteří v prvním kole získali 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů oddílu a stali se tak již členy výboru oddílu. 
Ostatní kandidáti postupují do druhého kola volby, ve kterém je postupováno obdobně 
jako v prvním kole volby.  
 
5. Pokud ani ve druhém kole volby nebude počet volených členů výboru oddílu naplněn, 
uskuteční se mezi do té doby nezvolenými kandidáty třetí kolo volby, ve kterém se určí 
pořadí kandidátů na základě počtu získaných hlasů přítomných členů oddílu, přičemž 
členem výboru oddílu se stanou kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných 
členů oddílu až do naplnění počtu volených členů výboru oddílu.  
 
 
V Praze dne 26.4.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEDNACÍ ŘÁD 
Členská a mimořádná členská schůze oddílu šermu TJ Bohemians, z. s. 

 (dále jen: „oddílu“) 
 

 

1. Schůze oddílu se účastní řádní členi oddílu. Mandát, respektive hlas člena oddílu, je pro 
schůzi přenosný na zmocnitele na základě originálu písemné úředně ověřené plné moci. 
Schůzi oddílu mohou přihlížet hosté pozvaní výborem oddílu. 
  
2. Jednání schůze lze zahájit, jestliže je prezentována nadpoloviční většina oprávněných členů 
oddílu. K platnosti usnesení volby je potřebný souhlas nadpoloviční většiny v okamžiku 
hlasování přítomných členů oddílu, pokud stanovy neurčují výslovně jinak.  

3. V případě, že ani po 30 minutách od zahájení prezence členů oddílu členské schůze nebude 
členská schůze usnášeníschopná (tj. nebude přítomna většina členů oddílu), pak bude 30 min 
po plánovaném začátku členské schůze svolána náhradní členská schůzce. 

4. Jednání schůze řídí předseda oddílu. 

5. Předseda uděluje a odnímá slovo jednotlivých členů oddílu a ostatním účastníkům schůze, 
a vykonává rozhodnutí výboru oddílu potřebná k zajištění racionálního, hospodárného a 
efektivního průběhu schůze. V případě volby výboru oddílu řídí průběh volby volební komise. 

6. Jednání schůze se řídí programem navrženým výborem oddílu, který byl přílohou pozvánky 
na schůzi.  

7. O předložených návrzích hlasují členové oddílu zdvižením ruky. O návrzích se hlasuje v 
pořadí, v jakém byly předloženy. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina v 
okamžiku hlasování přítomných členů oddílu s hlasem rozhodujícím, pokud není ve stanovách 
určeno jinak.  

8. Členové oddílu schvalují tříčlennou mandátovou a volební komisi a též ověřovatele zápisu. 
Všechny komise volí ze svého středu předsedu, který jménem příslušné komise seznamuje 
schůzi s výsledky a výstupy příslušných komisí.  

a) Mandátová komise ověřuje přítomnost řádných členů oddílu a podává výboru oddílu 
informaci o počtech prezentovaných a přítomných účastníků, sčítá hlasy při hlasování.  

b) Volební komise řídí volby v souladu se schváleným volebním řádem. 

c) Předseda oddílu provede zápis průběhu celé členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, 
kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další 
činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 
 
d) Ověřovatel zápisu provede po schůzi kontrolu zápisu.  
 
9. O ukončení schůze rozhodují hlasováním členové oddílu na návrh předsedy. 
 

 
 
V Praze dne 26.4.2021 


