VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
sněmu delegátů TJ LODNÍ SPORTY BRNO
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1)

(2)

Jednací řád sněmu delegátů TJ LODNÍ SPORTY BRNO (dále jen TJ) upravuje postavení
členů TJ, kteří na sněmu delegátů vykonávají práva a povinnosti delegátů (dále jen
delegáti), orgánů a funkcionářů TJ a pravidla jednání sněmu delegátů v souladu s platnými
stanovami TJ.
V rámci tohoto jednacího řádu může sněm delegátů TJ upravit usnesením své vnitřní
poměry a podrobnější pravidla jednání sněmu delegátů a jejích orgánů.

VOLEBNÍ A HLASOVACÍ MANDÁT DELEGÁTA
(3)

Práva delegáta ve vztahu k jednání sněmu delegátů může uplatňovat jen řádný člen TJ, a
to osobně výkonem členských práv na sněmu delegátů. Způsob vzniku funkce delegáta
popisují stanovy TJ. Náhradníci delegátů, kteří jsou sněmu delegátů přítomni, volebním a
hlasovacím mandátem nedisponují.

POTVRZENÍ PRO ÚČAST NA SNĚMU DELEGÁTŮ
(4)

Delegát prokazuje svou totožnost k oprávnění k výkonu členských práv průkazem
totožnosti či jiným prokazatelným způsobem. Při registraci delegát obdrží potvrzení z
členské evidence (hlasovací lístek) osvědčující členství v TJ a hlasovací právo delegáta.

ZASEDÁNÍ SNĚMU DELEGÁTŮ
(5)
(6)

(7)
(8)

Zasedání sněmu delegátů svolává v zásadě výkonný výbor TJ.
Jednání sněmu delegátů zahajuje a řídí předseda TJ, pokud sněm delegátů nezvolí jiného
předsedajícího (dále jen předsedající). Kromě předsedajícího volí sněm delegátů
následující orgány sněmu delegátů: zapisovatele, tříčlennou komisi mandátovou/volební,
tříčlennou návrhovou komisi a tři ověřovatele zápisu.
Členové volených orgánů TJ jsou voleni nadpoloviční většinou přítomných delegátů na
návrh předsedajícího nebo jednotlivých členů.
Z jednání sněmu delegátů se pořizuje zápis, jehož správnost ověřují zvolení ověřovatelé.
Písemné vyhotovení zápisu ze sněmu delegátů připraví zapisovatel ve lhůtě do tří dnů od
termínu příslušného zasedání sněmu delegátů.

PROGRAM ZASEDÁNÍ
(9)

(10)
(11)

Po zahájení a zjištění usnášeníschopnosti zasedání sněmu delegátů, proběhne volba
předsedajícího, zapisovatele a případných dalších orgánů sněmu delegátů, schválení
volebního a jednacího řádu, následně proběhne seznámení s programem uveřejněným v
pozvánce.
Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání v pozvánce, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech delegátů oprávněných o ní hlasovat.
Ke každému projednávanému bodu programu může být zformulován návrh usnesení, o
kterém bude sněm delegátů rozhodovat. Návrh usnesení zformuluje návrhová komise.
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HLASOVÁNÍ
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

Hlasování je na sněmu delegátů veřejné (aklamací), pouze v případě volby členů
výkonného výboru TJ a kontrolní komise je volba tajná použitím hlasovacích lístků.
Při schvalování programu může o způsobu volby sněm delegátů rozhodnout i jinak.
V případě tajné volby bude na hlasovacím lístku uveden název voleného orgánu TJ, datum
a jména kandidátů seskupených podle příslušnosti k jednotlivým pobočným spolkům. Při
volbě hlasující označí zakroužkováním číslo před jménem voleného kandidáta, lze
zakroužkovat maximálně tolik kandidátů, kolik jich příslušný orgán má, a zároveň pouze
maximální počet kandidátů z jednotlivých pobočných spolků, pokud je pro daný orgán počet
volených členů limitován i počtem pro jednotlivé pobočné spolky. Při porušení výše
uvedených pravidel je hlasovací lístek neplatný. Pro zvolení za člena orgánu TJ je
rozhodující získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů a pořadí dané počtem
získaných hlasů. V případě nezvolení potřebného počtu členů výkonného výboru TJ pro
jednotlivý pobočný spolek, postupují do druhého kola volby neúspěšní kandidáti kola
prvního pro příslušný pobočný spolek. Před zahájením druhého kola může být seznam
kandidátů doplněn na návrh některého z delegátů o dalšího kandidáta. Kandidátům za
jednotlivý pobočný spolek je poté přiřazeno číslo označující pořadí na hlasovacím lístku.
V druhém kole se upravuje hlasovací lístek zakroužkováním čísla voleného kandidáta. Lze
zakroužkovat maximálně tolik kandidátů, kolik jich je maximálně potřeba ještě zvolit za
příslušný pobočný spolek. Při porušení výše uvedeného pravidla je hlasovací lístek
neplatný. Místo některého člena výkonného výboru TJ může zůstat i po druhém kole volby
neobsazeno. Kontrolní komise TJ je zvolena pouze v případě, že budou zvoleni minimálně
tři její členové.
V případě veřejné volby probíhá hlasování o kandidátech na členy volených orgánů
jednotlivě s tím, že pro zvolení za člena orgánu TJ je rozhodující získání nadpoloviční
většiny hlasů přítomných delegátů a pořadí dané počtem získaných hlasů.
Volený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit ústně, pokud je přítomen, nebo
písemně v případě své nepřítomnosti, případně projevil-li svůj souhlas předem před členy
výboru TJ.
Před započetím hlasování zjistí mandátová komise počet delegátů přítomných v jednacím
sále. Předsedající poté sdělí sněmu počet přítomných delegátů a dále sdělí, kolik hlasů je
potřebných k přijetí volby nebo usnesení. Po provedení hlasování zjistí mandátová komise
výsledek hlasování sečtením hlasů. Po zjištění výsledku hlasování konstatuje předsedající
rozhodnutí sněmu delegátů.

VOLBA ORGÁNŮ TJ
(18)
(19)
(20)

(21)

Kandidátem a případným členem volených orgánů TJ může být kterýkoliv řádný člen TJ,
není podmínkou, aby byl zároveň delegátem sněmu TJ.
Členství v kontrolní komisi TJ je neslučitelné se členstvím v jiném voleném orgánu TJ.
Prvním voleným orgánem je výkonný výbor TJ. Dle platných stanov je volen jako
devítičlenný s tím, že z každého ze tří pobočných spolků (VK, YC a CKC) jsou volení tři
členové. Následná volba předsedy a obou místopředsedů výkonného výboru TJ je plně
v kompetenci členů výkonného výboru TJ a sněm delegátů je nevolí.
Druhým voleným orgánem je tříčlenná kontrolní komise, každý její člen je volen z jiného
pobočného spolku.

ÚČINNOST JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU
(22)

Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení sněmem delegátů TJ a nahrazuje předchozí
znění.

V Brně dne 24. dubna 2019
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