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VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD 
výroční členské schůze TJ LODNÍ SPORTY BRNO 

(schválený výroční členskou schůzí 04. 04. 2018) 
 
ČÁST PRVNÍ  
   ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
(1) Jednací řád členské schůze TJ LODNÍ SPORTY BRNO (dále jen TJ) upravuje postavení 
členů TJ (dále jen členů), orgánů a funkcionářů TJ a pravidla jednání členské schůze v souladu s 
platnými stanovami TJ. 
(2) V rámci tohoto jednacího řádu může členská schůze TJ upravit usnesením své vnitřní 
poměry a podrobnější pravidla jednání členské schůze a jejích orgánů.  
 
ČÁST DRUHÁ 
   VOLEBNÍ A HLASOVACÍ MANDÁT ČLENA TJ 
(1) Členská práva ve vztahu k členské schůzi může uplatňovat jen řádný člen TJ, a to osobně 
výkonem členských práv na členské schůzi, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. 
 

POTVRZENÍ O ČLENSTVÍ 
(1) Člen, který se účastní členské schůze, prokazuje své oprávnění k výkonu členských práv 
průkazem totožnosti. Při registraci řádný člen TJ obdrží potvrzení z členské evidence (hlasovací 
lístek) osvědčující členství v TJ. 
 
ČÁST TŘETÍ 
   ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
(1) Zasedání členské schůze svolává výbor TJ. Pozvánky členům rozesílají jednotlivé oddíly. 
(2) Členskou schůzi řídí předseda TJ, pokud členská schůze nezvolí předsedajícího členské 
schůze (dále jen předsedající). Kromě předsedajícího volí členská schůze následující orgány členské 
schůze: zapisovatele, tři ověřovatele zápisu, mandátovou - volební a návrhovou komisi. 
(3) Orgány členské schůze jsou voleny nadpoloviční většinou přítomných členů na návrh 
předsedajícího nebo samostatných členů. 
(4) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, jehož správnost ověřují zvolení ověřovatelé. 
Písemné vyhotovení zápisu z členské schůze připraví zapisovatel ve lhůtě tří dnů od termínu 
příslušného zasedání členské schůze 
 

PROGRAM SCHŮZE 
(1) Členská schůze projedná program deklarovaný pozvánkou, popřípadě stanoví způsob, nebo 
pořadí projednání bodů programu. 
(2) Kterýkoli řádný člen, orgán TJ nebo oddíl může navrhnout změnu nebo doplnění programu, 
anebo změnu způsobu projednání o bodu programu. O programu, popřípadě návrhu na jeho změnu 
nebo doplnění anebo změnu způsobu projednání bodu pořadu rozhodne členská schůze hlasováním. 
(3) Po projednání návrhu na změnu programu hlasuje členská schůze nadpoloviční většinou o 
navržené změně programu. 
(4) Ke každému projednávanému bodu programu, dotazu, námětu nebo připomínce bude 
zformulován návrh usnesení, o kterém bude členská schůze rozhodovat. Návrh usnesení zformuluje 
návrhová komise. 
(6) Po schválení již nelze program během členské schůze rozšiřovat ani jinak měnit. 
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HLASOVÁNÍ 
(1) Hlasování na členské schůzi je veřejné, není-li v tomto řádu nebo na základě rozhodnutí 
členské schůze stanoveno hlasování tajné. 
(2) Hlasuje se na výzvu předsedajícího zdvižením ruky s hlasovacím lístkem. 
(3) Před započetím hlasování nechá předsedající zjistit počet členů v jednacím sále. Předsedající 
poté sdělí členské schůzi počet přítomných členů a dále sdělí, kolik hlasů je potřebných k přijetí 
usnesení. Po provedení hlasování nechá předsedající zjistit výsledek hlasování. Přítomnost členů při 
hlasování a výsledky hlasování zdvižením ruky zjišťují zvolení sčitatelé hlasů. Po zjištění výsledku 
hlasování konstatuje předsedající rozhodnutí členské schůze. 
 
 
 

VOLBA ORGÁNŮ TJ  - doplnění dle návrhu KO 
(3 x KO) 
 
(1) Návrhy na doplnění členů výboru TJ podává zástupce KO.  
(2) Volba orgánů TJ je veřejná, nejsou-li v tomto řádu nebo na základě rozhodnutí členské 
schůze stanoveny volby tajné. 
(3) Člen navržený na funkci musí se svou kandidaturou souhlasit. Na funkci lze kandidovat také 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce, avšak pouze za předpokladu, že plná moc člena 
(zmocnitele) je speciálně udělena k takovému úkonu a podpis člena (zmocnitele) je řádně ověřen, 
případně projevil-li svůj souhlas předem před členy výboru TJ.  
(4) Předsedající na závěr voleb zopakuje výsledky, kterých bylo volbami dosaženo. 
 
 
 
V Brně, dne 4. dubna  2018 
 


