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NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU 
valné hromady Sportovní unie okresu Ústí nad Labem z.s. 

 

 

 

čl.1 

Tento volební řád upravuje způsob a specifikuje volbu členů do orgánů SUOÚ, ve smyslu čl.IX., odst.4 

stanov SUOÚ. 

 

čl.2 

Volební komise  
 

1.Volby připravuje a zabezpečuje volební komise zvolená valnou hromadou. 

 

2.Volební komise má 3 členy. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných 

delegátů. Volba členů volební komise je prováděna veřejným hlasováním delegátů. 

 

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

většinou hlasů. 

 

4.Volební komise volí ze svého středu předsedu. Činnost komise administrativně a technicky zabezpečuje 

tajemník komise jmenovaný VV SUOÚ, který při jednání komise nehlasuje. 

 

čl.3 

Zásady volby 

 

1.Volba předsedy se provádí tajným hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navržen více než 1 

kandidát. 

 

2.Volba výkonného výboru se provádí tajným hlasováním, pokud je na příslušnou funkci navržen více než 

1 kandidát. Pokud je navržen shodný počet kandidátů jako volených míst, hlasuje se aklamací jednotlivě o 

každém kandidátu. 

 

3.Volba revizní komise se provádí shodně s bodem 2. 

 

4.Souhlas se v případě tajné volby vyjadřuje zakroužkováním jmen kandidátů, pro které delegát hlasuje. 

Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů. 

  

4.Kandidát může být navržen současně na více funkcí. Pokud je kandidát do funkce zvolen a tuto přijme, 

pozbývá kandidatury pro volbu na další funkci. 

 

5.Nejprve je volen předseda VV SUOÚ, poté členové VV SUOÚ a členové revizní komise.  

 

6.Volební komise vychází z návrhů, které byly na základě výzvy svolavatele VH - tj.VV SUOÚ, jemu 

předloženy svazy resp. TJ/SK sdruženými v okresní organizaci a to ve lhůtě stanovené VV SUOÚ.  

 

7.Delegáti VH mají právo se vyjádřit k jednotlivým kandidátům písemně i ústně. V případě, že nebude 

dostatečný počet kandidátů, rozhodne o formě dalších návrhů jednání VH. 
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čl.4 

Volba předsedy 

 

1.Předsedu VV SUOÚ volí všichni přítomní delegáti. Ke zvolení je zapotřebí vždy alespoň nadpoloviční 

většiny hlasů z aktuální nadpoloviční přítomné většiny delegátů. Souhlas se v případě tajné volby 

vyjadřuje zakroužkováním jména kandidáta, pro kterého delegát hlasuje. Delegát může hlasovat pouze 

pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží 

nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se na tuto funkci 2.kolo voleb, ve kterém kandidují dva 

nejúspěšnější kandidáti z 1.kola voleb, a to podle celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

 

2.V případě, že ani ve 2.kole voleb neobdrží jeden ze dvou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, 

uskuteční se ve lhůtě stanovené VH nové volby. 

 

3.Obdobně se postupuje v případě, že bude navržen pouze 1 kandidát, který neobdrží nadpoloviční 

většinu hlasů. 

 

čl.5 

Volba členů výkonného výboru 

 

1.Výkonný výbor je 7 členný, volí ho všichni přítomní delegáti VH. Předseda je volen samostatně. 

 

2.V případě nepřítomnosti kandidáta musí předseda volební komise nepřítomnost zdůvodnit. Kandidát, 

který se na jednání nedostavil a není řádně omluven, bude z kandidatury vyškrtnut. 

 

3.Zvolen je kandidát, pro kterého hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Získá-li 

nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů než je stanovený počet členů VV, určí se jejich pořadí 

na základě počtu získaných hlasů. Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů než je 

volených, provede se druhé kolo hlasování. Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení 

stanoveného počtu členů VV. 

  

čl.6 

Volba revizní komise 

 

1.Revizní komise je  3 členná, volí ji všichni přítomní delegáti VH. 

 

2.Získá-li nadpoloviční většinu hlasů větší počet kandidátů, než je stanovený počet volených členů RK, 

určí se jejich pořadí na základě počtu získaných hlasů.  

 

3.Získá-li nadpoloviční počet hlasů menší počet kandidátů než je volených, provede se 2.kolo hlasování. 

Takto se bude postupovat i v dalších kolech, až do zvolení stanoveného počtu členů RK. Zvolení členové 

RK volí ze svého středu předsedu a výsledek oznámí VH. 

 

 

čl.7 

Dojde-li k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, předloží volební komise po poradě s pracovním 

předsednictvem valné hromadě ke schválení návrh dalšího postupu. 


