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                                                                                            P�íloha �.3 
Závazný pokyn P �OS  

pro postup p�i konání voleb v t�locvi�ných jednotách a sokolských župách 
 

�ást I. 
T�locvi�né jednoty 

 
�lánek 1. 

Valná hromada jednoty volí vždy p�ímo do funkce starostu, místostarostu a jednatele 
jednoty. Dále volí ná�elníka, ná�elnici, vzd�lavatele a p�edsedu odboru sportu, pokud tak do 
doby konání valné hromady neu�iní p�íslušné odbory. Volí ostatní �leny a náhradníky výboru 
jednoty a �leny a náhradníky kontrolní komise jednoty. Volí též delegáty a jejich náhradníky 
na župní valnou hromadu a vyslance a jejich náhradníky do výboru župy  dle klí�e 
stanoveného p�edsednictvem župy. 

 
�lánek 2. 

P�ed skon�ením funk�ního období výbor jednoty p�ipraví pro valnou hromadu jednoty 
návrh kandidátek pro volby �inovník� vyjmenovaných v �lánku 1. Pro spln�ní tohoto úkolu 
m�že výbor jednoty, jako sv�j poradní orgán, ustavit nejmén� t�í�lennou kandidátní komisi 
jednoty. 

 
�lánek 3. 

Kandidátní komise jednoty p�ijímá a shromaž�uje návrhy na kandidáty do funkcí 
uvedených v �lánku 1. tohoto závazného pokynu. 

Základními hodnotícími kritérii jsou: 
o Morální a ob�anská bezúhonnost, 
o Zkušenosti a odbornost, 
o Osobní vztah k Sokolu, 
o Další p�edpoklady kandidáta. 

�lenství v kandidátní komisi je neslu�itelné s kandidaturou do funkcí uvedených 
v �lánku 1. tohoto závazného pokynu. Podmínkou kandidatury do funkce je písemný souhlas 
kandidáta. K podávání návrh� jsou oprávn�ny oddíly a odbory jednoty i jednotliví zletilí 
�lenové. 

Návrhy kandidát� do funkcí musí být p�ipraveny v písemné podob�. Nepoda�í-li se 
ustavit kandidátní komisi, plní její funkci výbor jednoty. 

 
�lánek 4. 

Valná hromada jednoty zvolí pro ú�ely voleb vždy nejmén� t�í�lennou volební komisi. 
�lenství ve volební komisi je neslu�itelné s kandidaturou do funkcí uvedených v �lánku 1. 
tohoto závazného pokynu. 

Volební komise si zvolí ze svého st�edu p�edsedu. 
 

�lánek 5. 
Volby �inovník� probíhají zpravidla tajným hlasováním. Na návrh kteréhokoliv 

ú�astníka valné hromady s hlasem rozhodujícím valná hromada hlasováním rozhodne o 
zp�sobu volby (tajné nebo ve�ejné hlasování). 

P�edseda volební komise seznámí valnou hromadu s kandidátkou zpracovanou 
kandidátní komisí nebo výborem jednoty. 

Sou�asn� p�edseda volební komise se dotáže, zda budou podány jiné návrhy nebo 
protinávrhy. K podání jiných návrh� nebo protinávrh� je nutno stanovit nejmén� 
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desetiminutovou lh�tu. Všem kandidát�m, pokud o to požádají, je nutno umožnit vystoupení 
v délce nejmén� jedné minuty. 

 
�lánek 6. 

Volby starosty probíhají samostatn�. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpolovi�ní 
v�tšinu hlas� p�ítomných zletilých �len� nebo delegát�. Nezíská-li žádný z kandidát� na 
ur�itou funkci nadpolovi�ní v�tšinu hlas�, koná se neprodlen� dle stejných zásad 2. kolo 
voleb, do kterého postupují dva kandidáti s nejv�tším potem hlas�. Není-li tato volba úsp�šná, 
koná se dle stejných zásad 3. kolo voleb. 

Volby místostarosty a jednatele probíhají stejným zp�sobem. 
Volby zbývajících �len� výboru (též všech �len� kontrolní komise), bez uvedení 

konkrétní funkce, probíhají spole�n�. 
Zvoleni jsou ti kandidáti, kte�í získají v 1. kole nadpolovi�ní v�tšinu hlas�. Pokud se 

nepoda�í �inovníky zvolit v 1. kole, prob�hne na volná místa 2. kolo, do kterého postoupí 
všichni neúsp�šní kandidáti z 1. kola. Není-li ani tato volba úsp�šná, komise dle t�chto zásad 
vyhlásí 3. kolo. 

Probíhají-li volby s tajným hlasováním,ozna�í volitelé jméno kandidáta, kterého volí, 
zakroužkováním jména a jméno kandidáta, kterého nevolí škrtnou k�ížkem. Jinak upravený 
hlasovací lístek je neplatný. Rovn�ž je neplatný hlasovací lístek, který obsahuje více hlas� pro 
než je po�et volených �inovník�. 

Výsledky voleb vyhlašuje p�edseda volební komise ve�ejn�. 
O výsledcích voleb se po�izuje zápis, který musí obsahovat p�esné výsledky voleb 

s uvedením po�tu hlas� pro, proti, zdržel se hlasování, p�ípadn� neplatných hlas� a z celkem 
p�ítomných s hlasem rozhodujícím. Výsledky voleb musí být vždy uvedeny v usnesení valné 
hromady jednoty. 

Zápis o výsledcích voleb m�že být sou�ástí zápisu z valné hromady jednoty, v tom 
p�ípad� musí být podepsán p�edsedou volební komise. 

 
�ást II. 

Sokolské župy 
 

�lánek 7. 
Valná hromada sokolské župy volí �leny a náhradníky kontrolní komise župy. Dle 

klí�e stanoveného výborem �OS volí delegáty a jejich náhradníky na sjezd �OS a vyslance a 
jejich náhradníky do výboru �OS. 

Výbor sokolské župy volí ze svého st�edu starostu, místostarostu a jednatele župy a 
další �leny P župy. Dále volí ná�elníka, ná�elnici, vzd�lavatele a p�edsedu odboru sportu, 
pokud tak do doby konání volebního zasedání výboru neu�iní p�íslušné odbory. 

 
�lánek 8. 

P�ed skon�ením funk�ního období ustaví P župy jako poradní orgán župy pro p�ípravu 
voleb vždy kandidátní komisi. Postavení a �innost kandidátní komise župy se �ídí analogicky 
ustanoveními �lánku 3. tohoto závazného pokynu. 

 
�lánek 9. 

Valná hromada župy a výbor župy na svém zasedání zvolí vždy pro ú�ely voleb 
volební komisi. Postavení a �innost volební komise, pr�b�h a zásady voleb se �ídí analogicky 
ustanoveními �lánk� 4., 5. a 6. tohoto závazného pokynu. 

Koná-li se zasedání výboru župy v rámci zasedání valné hromady župy, m�že být 
volební komise spole�ná. 
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�lánek 10. 

Tento závazný pokyn byl schválen na zasedání P �OS dne xx.xx. 2013 a nabývá 
ú�innosti dnem schválení. 

Sou�asn� se tímto dnem zrušuje závazný pokyn PV �OS �. 5/2006. 
 
 
 
JUDr. Jan Mandát      Ing. Hana Mou�ková 
   jednatel �OS            starostka �OS 

 


