
 
 

VOLEBNÍ  ŘÁD 
členské schůze VK Bohemians Praha 2023. 

 
I. 
 

  1) Volební řád členské schůze veslařského klubu Bohemians (dále jen VK) upravuje způsob 
a specifikuje volby členů do výboru klubu dle platných stanov TJ Bohemians Praha, a dle 
ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
 
 

II.  VOLEBNÍ  KOMISE 
 
  1) Volby organizuje a řídí volební komise, zvolená členskou schůzí. 
   
  2) Volební komise je volena pětičlenná ze členů, přítomných na členské schůzi. Volba členů 
volební komise je prováděna veřejným hlasováním. Ke zvolení člena komise stačí 
nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 
   
  3) Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a usnáší se 
nadpoloviční většinou hlasů. 
  
 4) Komise si ze svého středu volí předsedu.  
      
 

III. KANDIDÁTI  PRO  VOLBY 
 
  1) Pro volbu může být navržen řádný člen VK starší 18 ti let a musí být členem klubu 
minimálně od roku 2021. 

 
2) Návrhy na kandidáty do výboru VK, shromažďoval podle písemných návrhů a podkladů 
výbor klubu. Uzávěrka podání návrhů byla stanovena na 22. března 2023. 

 Z důvodu racionálního průběhu členské schůze volební řád neumožňuje dohlásit kandidáty   
v průběhu jednání členské schůze.  
3) Pro volbu bude vydán přítomným řádným členům volební lístek (opatřený razítkem klubu a 
podpisem zástupce VK).  

 
IV.  ZÁSADY  VOLBY 

 
  1) Volby jsou platné, je-li členská schůze prohlášena za usnášení schopnou.  

 
2) Volba nového výboru VK se provádí tajným hlasováním. 

   
  3) O volbě do výboru VK platí, že rozhoduje nadpoloviční většina odevzdaných řádných 
hlasovacích lístků.  
  
  4) Členové nového výboru VK jsou voleni podle předloženého kandidátního lístku. Kandidát 
musí být starší 18 let a musí být členem klubu minimálně od roku 2021. 
 
  5) Výbor VK je volen v maximálním počtu sedmi členů. 
  
  6) Členové vyjadřují svůj souhlas na volebním lístku označením křížkem v okénku před 
jménem kandidáta, pro kterého hlasují. Zaškrtnou lze nejvýše sedm jmen!  
Takto vyplněné a platné volební lístky vhodí členové do urny. 
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 7) Za neplatný volební lístek se považuje: 

a) ten, který není jako originál opatřen razítkem VK a podpisem zástupce VK, 
b) ten, na němž bude zaškrtnuto více než sedm jmen,  
c)   ten, který bude obsahovat dodatečné vepsání jiného než volební komisí navrženého 

kandidáta, 
d) ten, kde nebude vyznačena volba žádného kandidáta, 
e) ten, ve kterém budou prováděny škrty, či bude jinak poškozen. 

 
8) Je-li zvoleno nadpoloviční většinou delegátů více než sedm členů do výboru VK, pak ten 
kandidát nebo ti kandidáti, kteří z nich získají nejméně těchto hlasů na místě, které již 
překračují tento počet, nejsou zvoleni.  
V případě, že se na posledním postupujícím místě sejde více kandidátů se stejným počtem 
hlasů, bude provedena doplňující volba na druhém volebním lístku. Volič tam doplní pouze 
jedno jméno z kandidátů se stejným počtem hlasů. 
 
9) Sčítání volebních lístků a posuzování jejich platnosti vykonává volební komise. O těchto 
procedurách pořídí komise písemný protokol, jehož pravost a správnost uvedených údajů 
stvrzuje podpisem předseda komise.  
 
10) Výsledky voleb do výboru VK oznámí členské schůzi předseda volební komise. 
 
11) Po skončení jednání členské schůze si zvolený výbor VK určí termín a místo svého 
prvního jednání.  
 
12) Nově zvolený výbor na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu, 
místopředsedu a hospodáře VK. 
 
  

V.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 
 
1) V případě, že nastane situace, která není volebním řádem řešena, předloží předseda 
volební komise po poradě s pracovním předsednictvem členské schůze návrh dalšího postupu 
ke schválení členské schůzi.  
 
2) Volební období nově zvoleného výboru VK je navrženo výborem jako čtyřleté na dobu do 
členské schůze v roce 2027.  
 

Tento volební řád schválil výbor klubu 8. března 2023 
a stává se právně závazným, 

okamžikem jeho schválení členskou schůzí VK 12. dubna 2023. 
 

 


