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Směrnice č. 6: 
 

Složení Výboru TJ Kotva Braník z.s. 
 
Minimální počet členů Výboru TJ odpovídá počtu oddílů v TJ. 
Do volby členů Výboru TJ navrhují oddíly své kandidáty – „zástupce“ . Do Výboru TJ může mimo 
kandidátů navržených oddíly kandidovat každý řádný nebo čestný člen TJ. 
 
Zvolení členové Výboru TJ budou zastupovat oddíly, za které byli navrženi. Pokud oddíl TJ nenavrhne 
svého zástupce do Výboru TJ anebo jeho nominovaný zástupce nebude zvolen, bude zastupovat 
tento oddíl ve Výboru TJ jiný zvolený člen, i když bude z jiného oddílu.  
 
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 
usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě, že 
počet přítomných členů Výboru TJ bude sudý a při hlasování dojde ke shodě, předseda má v tomto 
okamžiku dva hlasy.   
 
 

 
 

● Předseda -  je volen Konferencí delegátů ze zvolených členů Výboru TJ. Zastupuje TJ Kotva 
Braník z.s. jako statutární zástupce.  

● Místopředseda - je volen Konferencí delegátů ze zvolených členů Výboru TJ. Zastupuje TJ 
Kotva Braník z.s. jako statutární zástupce.  

● Členové výboru - jsou voleni Konferencí delegátů z navržených kandidátů za oddíly a 
samostatně kandidujících členů   

zástupce oddílu OVT – předkládá návrhy a připomínky svého oddílu na jednání Výboru TJ a 
informuje Výbory oddílů o rozhodnutích Výboru TJ a změnách v TJ.  

zástupce oddílu OPT – předkládá návrhy a připomínky svého oddílu na jednání Výboru TJ a 
informuje Výbory oddílů o rozhodnutích Výboru TJ a změnách v TJ.  

zástupce oddílu OLT – předkládá návrhy a připomínky svého oddílu na jednání Výboru TJ a 
informuje Výbory oddílů o rozhodnutích Výboru TJ a změnách v TJ. 

zástupce oddílu TOM – předkládá návrhy a připomínky svého oddílu na jednání Výboru TJ a 
informuje Výbory oddílů o rozhodnutích Výboru TJ a změnách v TJ. 

zástupce oddílu OKP – předkládá návrhy a připomínky svého oddílu na jednání Výboru TJ a 
informuje Výbory oddílů o rozhodnutích Výboru TJ a změnách v TJ. 

Předsedu a Místopředsedu volí přímo Konference delegátů z již zvolených členů Výboru TJ.   

Členové výboru TJ jsou zproštěny platby ročních příspěvků do TJ. 

 

 
 


