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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
 
1.1. Volební řád TJ Kotva Braník z.s. (dále jen „volební řád“) upravuje pravidla pro 

volbu orgánů TJ Kotva Braník z.s. 
1.2. Volby se řídí Stanovami TJ Kotva Braník z.s. (dále jen „stanovy“), Jednacím řádem 

TJ Kotva Braník z.s. (dále jen „jednací řád“) a Volebním řádem.  
 

2. OBECNÁ PRAVIDLA VOLEB  
 
2.1. Volby do orgánů TJ Kotva Braník z.s. se konají vždy jako tajné.  
2.2. Delegát konference může uplatnit svůj hlas pouze osobně, pokud je při volbě 

přítomen. Svůj hlas uplatňuje svobodně podle svého svědomí a nemůže být při 
svém rozhodování vázán vůlí jiné osoby či orgánu.  

2.3. Kandidovat ve volbách do orgánů TJ Kotva Braník z.s. může pouze řádný nebo 
čestný člen Spolku, kandidát musí vždy s volbou souhlasit.  

2.4. Každý delegát Konference obdrží při prezenci hlasovací lístek označený razítkem 
TJ Kotva Braník z.s., a to pro každou plánovanou volbu jeden.  

2.5. Při volbě hlasovacími lístky je za platný považován takový hlas, který pro příslušný 
orgán volí nejvíce tolik kandidátů, kolik jich má být zvoleno. Jestliže člen Spolku 
označí více kandidátů, je hlas neplatný. Za platný je považován i hlas, který nevolí 
žádného z kandidátů. Platnost hlasu se posuzuje pro každou volbu zvlášť.  

2.6. Pokud vnitřní předpisy nestanoví jinak, jsou zvoleni ti kandidáti, pro které 
hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů.  

2.7. Při rovnosti počtu hlasů rozhodne Konference delegátů tajným hlasováním o 
tom, kdo z kandidátů má přednost.  

 

3. VOLEBNÍ A VOLENÉ ORGÁNY  
 
3.1. Volebními orgány, které se podílejí na přípravě a řízení voleb jsou:  

a) Konference delegátů, 
b) Výbor TJ Kotva Braník z.s.,  
c) Volební komise. 

3.2. Volenými orgány Spolku na období 4 let jsou:  
a) Výbor TJ Kotva Braník z.s. (dále jen „Výbor TJ“),  
b) Kontrolní komise TJ Kotva Braník z.s. (dále jen „Kontrolní komise“), 
c) Předseda a Místopředseda TJ. 

 

4. VÝBOR TJ  
 
4.1. Výbor TJ je zodpovědný za přípravu kandidátních listin pro volby.  
4.2. Členství ve Výboru TJ není překážkou v kandidování v týchž volbách. 
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5. VOLEBNÍ KOMISE  
 
5.1. Volební komise je zodpovědná za vlastní průběh voleb.  
5.2. Volební komise má 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu.  
5.3. Členství ve volební komisi není překážkou v kandidování v týchž volbách.  
5.4. Kandidáty navrhuje Výbor TJ, který může na seznam dosadit jednoho člena ze 

svého středu a dva navrhne z přítomných členů jednání Konference delegátů.  
 

6. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY  
 
6.1. Z návrhů na kandidáta musí být zřejmé, kdo kandiduje a do jakého orgánu 

Spolku. 
6.2. Návrhy na kandidáty mohou podávat zejména:  

a) Předseda TJ Kotva Braník z.s.,  
b) Místopředseda TJ Kotva Braník z.s.,  
c) Výbor TJ Kotva Braník z.s.,  
d) skupina členů Spolku,  
e) jednotlivý člen Spolku.  

 
 

7. KVALIFIKACE KANDIDÁTŮ  
 
7.1. Pro funkci člena Výboru TJ a Kontrolní komise jsou nutné zejména tyto 

požadavky:  
a) dovršení věku 18 let v době konání voleb,  
b) občanská bezúhonnost,  
c) členství ve Spolku nejméně 3 roky.  

 

8. PŘÍPRAVA VOLEB  
 
8.1. Návrhy na kandidáty pro volby do orgánů Spolku musí být podány písemně či 

elektronicky Výboru TJ nejpozději 14 dní před konáním volby a to s ohledem na 
možnost přípravy kandidátních listin.  

8.2. Výbor shromáždí všechny návrhy na kandidáty pro příslušné volby a zařadí 
všechny včas a řádně podané návrhy na kandidátní listiny. Podoba a obsah 
kandidátních listin jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto řádu.  

8.3. U návrhů podaných včas, které však nesplňují některý z požadavků, kontaktuje 
výbor neprodleně navrhovatele a s tou skutečností jej seznámí. Jestliže je návrh 
řádně opraven v termínu, je zařazen mezi platné návrhy, v opačném případě 
zařazen není a o této skutečnosti je navrhovatel vyrozuměn.  

8.4. Návrhy pozdě podané se zamítnou a o této skutečnosti je navrhovatel 
vyrozuměn.  
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8.5. Kandidátní listiny výbor zašle nebo předá členům Spolku tak, aby je obdrželi s 
dostatečným předstihem, minimálně však 7 dní před volbou. 

  

 
9. PRŮBĚH VOLEB 
  
9.1. Po zahájení volební Konference delegátů seznámí pověřený člen výboru přítomné 

delegáty, které kandidatury a z jakých důvodů byly zamítnuty. Upozorní členy na 
možnost podávat pilné návrhy a upřesní způsob a termín jejich podávání.  

9.2. Pilné návrhy (předložené po termínu) přijme Výbor TJ pouze v případě, že v 
řádném termínu nebyl doručen dostatečný počet návrhů pro obsazení orgánu, 
nebo pokud některý z navržených kandidátů od své kandidatury odstoupil, nebo 
v případě opakované volby po nezvolení navržených kandidátů.  

9.3. Po uplynutí termínu výbor došlé pilné návrhy překontroluje a ty, které splňují 
požadované náležitosti, doplní na kandidátní listinu.  

9.4. Pověřený člen výboru předá předsedovi volební komise vzor definitivní 
kandidátní listiny, který se stane součástí zápisu voleb. Tím činnost výboru končí.  

9.5. Pokud došlo ke změnám v kandidátních listinách, které členové obdrželi, jsou jim 
předány definitivní kandidátní listiny, nebo předseda volební komise vyzve členy 
k provedení příslušné opravy.  

9.6. Po dobu voleb řídí jednání Konference delegátů předseda volební komise, který 
stručně zopakuje pravidla pro průběh voleb a vyzve členy Spolku k volbám.  

9.7. Volební komise sečte odevzdané hlasy a výsledek volby podrobně uvede do 
zápisu.  

9.8. Originály hlasovacích lístků se přiměřeným způsobem zabalí a uchovají v sídle 
Spolku nejméně do příští volební Konference delegátů. Otevřeny mohou být 
pouze na základě usnesení Kontrolní komise.  

 

10. VOLEBNÍ PROCEDURA  
 
10.1. Na Konferenci delegátů proběhne nejprve volba členů výboru, po jejím ukončení 

proběhne volba Předsedy, poté Místopředsedy TJ Kotva Braník z.s. a nakonec 
volba členů Kontrolní komise.  

10.2. Výsledek voleb sdělí předseda volební komise Konferenci delegátů.  
10.3. Výsledek voleb může napadnout člen Spolku z důvodu neregulérnosti průběhu 

voleb. Protest s příslušným odůvodněním musí předat předsedajícímu Konferenci 
delegátů, který s ním neprodleně seznámí přítomné členy. Volební komise 
zaujme k protestu stanovisko a seznámí s ním Konferenci delegátů. Následně 
Konference delegátů hlasuje o předloženém protestu. V případě přijetí protestu 
prostou většinou, tj. nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny, se na 
napadenou volbu přihlíží jako by se neuskutečnila.  

10.4. Přijetím potvrzujícího usnesení Konferencí delegátů vstupuje výsledek voleb v 
platnost. 
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11. VOLBA ČLENŮ VÝBORU TJ KOTVA BRANÍK z.s.  
 
11.1. Na Konferenci delegátů proběhne nejprve volba počtu členů výboru s 

přihlédnutím k počtu kandidujících.  
11.2. Minimální počet členů výboru odpovídá počtu oddílů v TJ Kotva Braník z.sS.  
11.3. Pokud vnitřní předpisy nestanoví jinak, je zvolen ten kandidát, pro kterého 

hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů.  
11.4. Zvoleni do výboru jsou kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů, a to i při 

shodě tohoto počtu hlasů, je-li počet zvolených kandidátů do orgánů Spolku 
totožný se stanoveným počtem členů výboru.  

11.5. Nastane-li situace, že by do výboru bylo shodou platných hlasů zvoleno více 
členů, než kolik členů má výbor mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu 
těchto hlasů zjistí další tajnou volbou, který z těchto kandidátů má největší 
podporu delegátů a tím (těmi) kandidátem (kandidáty) doplní výbor.  

11.6. Nezvolí-li se dostatečný počet členů výboru v prvním kole (případně v kolech 
dalších), následuje doplňovací kolo druhé (a případně další kola).  

11.7. V druhém (a případně dalších) kole mohou znovu kandidovat neúspěšní kandidáti 
z kol předchozích a také mohou kandidovat členové, kteří se neúčastnili kol 
předchozích. Svoji kandidaturu veřejně oznámí delegátům konference.  

11.8. V druhém (a případně dalších) kole se postupuje podle bodů 11.3., 11.4., 11.5., 
11.6., 11.7. a 11.8. tohoto odstavce.  

 

12. VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY TJ KOTVA BRANÍK z.s.  
 

12.1. Předseda a Místopředseda se volí z již zvolených členů výboru.  
12.2. Zvolený člen výboru může kandidaturu odmítnout, tuto skutečnost veřejně 

oznámí přítomným delegátům před samotnou volbou.  
12.3. Pokud vnitřní předpisy nestanoví jinak, je zvolen ten kandidát, pro kterého 

hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů.  
12.4. Ke zvolení je zapotřebí alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.  
12.5. Delegát může hlasovat pouze pro jednoho kandidáta na každou funkci, jinak je 

hlasovací lístek neplatný.  
12.6. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se 

na tyto funkce další kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti z 
prvního kola voleb na každou funkci. Ke zvolení kandidáta stačí v tomto kole 
prostá většina obdržených hlasů. 

12.7. Jako první se koná volba Předsedy TJ Kotva Braník z.s. Po zvolení Předsedy se 
přistupuje k volbě Místopředsedy TJ Kotva Braník z.s. 

 

13. VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE TJ KOTVA BRANÍK z.s.  
 
13.1. Kontrolní komise má alespoň tři členy. Pokud Konference delegátů 

s přihlédnutím k počtu kandidátů nerozhodne jinak, horní hranice počtu členů 
Kontrolní komise není stanovena. 
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13.2. Pokud vnitřní předpisy nestanoví jinak, je zvolen ten kandidát, pro kterého 
hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů. 

 
 
13.3. V případě stanovení horní hranice počtu členů Kontrolní komise (viz bod 1) jsou 

do Kontrolní komise zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů, a to i 
při shodě tohoto počtu hlasů, je-li počet zvolených kandidátů do orgánů Spolku 
totožný se stanoveným počtem členů Kontrolní komise.  

13.4. Nastane-li situace, že by do Kontrolní komise bylo shodou platných hlasů zvoleno 
více členů, než kolik členů má Kontrolní komise mít, volební komise při shodě u 
nejnižšího počtu těchto hlasů zjistí další tajnou volbou, který z těchto kandidátů 
má největší podporu delegátů a tím (těmi) kandidátem (kandidáty) doplní 
Kontrolní komisi.  

13.5. Nezvolí-li se dostatečný počet členů Kontrolní komise v prvním kole (případně 
v kolech dalších), následuje doplňovací kolo druhé (a případně další kola). 

13.6. V druhém (a případně dalších) kole mohou znovu kandidovat neúspěšní kandidáti 
z kol předchozích a také mohou kandidovat členové, kteří se neúčastnili kol 
předchozích. Svoji kandidaturu veřejně oznámí delegátům konference.  

13.7. V druhém (a případně dalších) kole se postupuje podle bodů 13.3., 13.4., 13.5., 
13.6. a 13.7. tohoto odstavce.  

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
14.1. Dosavadní volební řád se zrušuje.  
14.2. Tento volební řád byl přijat Konferencí delegátů dne 5.března 2018.  
14.3. Tento volební řád vstupuje v platnost dnem 5.března 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 


