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VOLEBNÍ ŘÁD 

Volební řád členské schůze oddílu moderního pětiboje TJ Dukla Praha, z. s., 

konané v Praze dne 10. 5. 2021 

 
 
 

Tento volební řád upravuje a specifikuje způsob volby výboru oddílu moderního pětiboje 

TJ Dukla Praha, z. s. 

 

Čl. 1 
Volební komise  

 
1. Volby připravuje, zabezpečuje a řídí volební komise navržená výborem oddílu a 

zvolená členskou schůzí. 
 
2. Volební komise má 3 členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů 

členů oddílu s hlasem rozhodujícím. Volba členů volební komise je prováděna 
veřejným hlasováním členů oddílu. 

 
3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; komise se 

usnáší nadpoloviční většinou hlasů. 
 
4. Volební komise volí ze svého středu předsedu, který po ukončení voleb potvrdí svým 

podpisem správnost průběhu voleb.  

 
Čl. 2 

  Zásady volby 
 
1. Volba předsedy i členů výboru se provádí tajným hlasováním, pokud je na příslušnou 

funkci navržen více než 1 kandidát. 
 
2. Volební komise vychází z návrhů, které byly shromážděny na základě výzvy 

svolavatele členské schůze, a to ve lhůtě 14 dní před členskou schůzí. 
 
3. Kandidáti mají právo na úvodní představení. Představení kandidátů řídí předseda 

volební komise, kandidáti se představují v abecedním pořadí, jednotlivá vystoupení 
by neměla přesáhnout 3 min. 

 
4. Členové oddílu mají právo se krátce vyjádřit k jednotlivým kandidátům. V případě, že 

nebude dostatečný počet kandidátů, rozhodne o formě dalších návrhů jednání ČS. 
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Čl. 3 
 

Volba členů výboru a předsedy 
 

1. Předsedu i členy výboru volí všichni přítomní členové oddílu s hlasem rozhodujícím. 
 
2. V prvním kole voleb jsou zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných členů oddílu. Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje zakroužkováním 
jména kandidáta, pro kterého člen oddílu hlasuje. Člen oddílu může hlasovat pro 
libovolný počet kandidátů.  

 
3. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, pokládají se za 

zvolené těch 5 kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. 
 

Čl. 4 
Dojde-li k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, předloží volební komise členské 
schůze ke schválení nový postup volby. 
 

 

 

 

Schválil výbor oddílu dne 06.04.2021 
 
 
  


