
JEDNACÍ ŘÁD 
valné hromady TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 

 

1. Účastníky valné hromady jsou členové klubu od 18 let věku. 

 

2. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna více než 1/3 pozvaných členů. 

 

3. Valnou hromadu řídí tříčlenné předsednictvo zvolené přítomnými členy. Dále valná hromada 

zřizuje komise: 

 mandátovou 

 pro zpracování Stanov 

 volební 

 návrhovou. 

 

4. Každý člen má právo předkládat návrhy ke všem záležitostem projednávaným podle schváleného 

programu. O těchto návrzích se hlasuje veřejně v pořadí, v jakém byly vzneseny. Návrh je přijat, 

pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. Ustanovení tohoto článku se 

nevztahuje na volbu orgánů TK, kterou upravuje volební řád. 

 

5. Všichni členové klubu mají právo vystoupit v diskusi, přičemž délka příspěvku je maximálně 5 

minut. Předsednictvo valné hromady může podle závažnosti tuto dobu prodloužit nebo naopak 

zkrátit v případě, kdy diskutující uráží přítomné nebo se odchyluje od tématu. K projednávanému 

tématu je možno bezprostředně vyslovit faktickou připomínku, která nesmí přesáhnout 1 minutu.  

 

6. Kandidáti na volené funkce mají právo vystoupit se svým programovým prohlášením v délce max. 

10 minut. Pořadí kandidátů se určuje losem. 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD 
pro volbu orgánů TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 

 

1. Právo volit mají všichni účastníci valné hromady.  

 

2. Volby prezidenta TK, členů výkonného výboru, kontrolní komise a zástupců TK na schůzi 

účastníků sdružení jsou veřejné. 

 

3. Volba prezidenta TK probíhá podle těchto zásad: 

 Kandiduje-li 1 kandidát, je zvolen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů 

přítomných volbě. 

 Kandidují-li 2 kandidáti, je zvolen ten, který získal dvoutřetinovou většinu hlasů členů 

přítomných volbě. Pokud tento počet nezíská v 1. kole voleb žádný z nich, pak se uskuteční 2. 

kolo voleb, ve kterém je zvolen kandidát, pro kterého hlasuje nadpoloviční většina členů 

přítomných volbě. 

 Kandidují-li 3 a více kandidátů, je zvolen ten, který získal dvoutřetinovou většinu hlasů členů 

přítomných volbě. Pokud tento počet nezíská v 1. kole voleb žádný z nich, pak do 2. kola  

voleb postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, a ve 2. kole je zvolen kandidát, pro 

kterého hlasuje nadpoloviční většina členů přítomných volbě. 

 Nedojde-li ke zvolení žádného z kandidátů, pak se volby dle uvedených zásad opakují za 

účasti nových kandidátů, přičemž se mohou zúčastnit i kandidáti v 1. etapě nezvolení. Pokud 

znovu nedojde ke zvolení prezidenta TK, je současný prezident povinen svolat mimořádnou 

schůzi valné hromady do 6 měsíců. 

 

4. O návrhu jednotlivých členů výkonného výboru, kontrolní komise a zástupců TK na schůzi 

účastníků sdružení, předloženého prezidentem TK, se hlasuje aklamací. Zvolen je ten, který 

obdržel nadpoloviční většinu hlasů členů přítomných volbě. 

 

5. Volby řídí a výsledky voleb vyhlašuje volební komise. 


