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I. Tento volební řád stanoví pravidla pro volbu členů orgánů SK Křičeň z.s., není-li dále stanoveno jinak. 

II. Obsah volebního řádu 

Hlavní zásady                                                                      kapitola III. 

Volba předsedy SK Křičeň z.s.                                             kapitola IV. 

Volba členů výkonného výboru SK Křičeň z.s.               kapitola V. 

Volba kontrolní komise SK Křičeň  z.s.                           kapitola VI. 

Závěrečná a přechodná ustanovení                           kapitola VII. 

III. Hlavní zásady 

1. Kandidáty na volené funkce v SK Křičeň z.s. mohou být pouze členové  SK Křičeň z.s. starší 18ti let, kteří 

nebyli pravomocně odsouzeni a proti kterým není vedeno trestní stíhání. Tato podmínka platí i po celou 

dobu výkonu jejich funkce, do které byli zvoleni. 

2. Kandidáty může navrhovat každý člen orgánu oprávněného k uskutečnění voleb, není-li ve Stanovách SK 

Křičeň z.s., nebo v tomto volebním řádu stanoveno jinak. Vždy je podmínkou souhlas navrhovaného. 

3. Podmínkou platnosti voleb je nadpoloviční účast oprávněných voličů. 

4. Pokud nebudou volbou v prvním kole obsazena všechna místa v orgánech nebo všechny funkce, na které 

jsou volby vyhlášeny, může pokračovat volba druhým kolem, do kterého postupuje maximálně 

dvojnásobný počet kandidátů než je nezvolených míst nebo funkcí, pokud se své kandidatury nevzdali, 

nebo pokud není v tomto volebním řádu stanoveno jinak. 

5. Pokud nebudou volbou obsazena všechna místa v orgánech nebo všechny funkce, na které jsou volby 

vyhlášeny, rozhodne ten orgán, který je oprávněn k uskutečnění voleb o vyhlášení dalšího kola voleb, 

včetně termínu, nebo rozhodne o tom, že orgán bude pracovat ve složení dle stávajícího výsledku voleb.  

6. Právo odvolat člena voleného orgánu, nebo zvoleného funkcionáře má ten orgán, který jej zvolil, pokud 

není ve Stanovách SK Křičeň z.s., nebo tomto volebním řádu stanoveno jinak.  

7. Volby řídí volební komise zvolená aklamací z účastníků jednání orgánu, který volbu uskuteční. V případě, 

že pro malý počet účastníků není účelné volební komisi ustavovat, řídí volby předsedající příslušného 

zasedání orgánu. Člen volební komise nebo ten, kdo volby řídí, nesmí být kandidátem na funkci, která je 

volbou obsazována. 

8. O výsledku voleb se pořizuje volební protokol. Volební protokol sestavuje volební komise. Protokol 

podepíší všichni členové volební komise. V případě, že volby řídí řídící jednání dle článku 7., odpovídá za 

sepsání volebního protokolu on. V tomto případě spolupodepíší volební protokol ještě dva další členové 

orgánu, který volbu uskutečnil. 

9. V případě volby formou oběžníku musí být nedílnou součástí volebního protokolu fotokopie dopisu, 

kterým byli členové příslušného orgánu k volbě vyzváni a originály jejich písemného vyjádření. 
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10. Volební protokoly se uschovávají po celou dobu funkčního období, nejméně však po dobu pěti let. 

11. Volební období všech členů orgánů SK Křičeň  z.s. je pětileté. Počíná běžet okamžikem zvolení, končí však 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí  5ti let ode dne zvolení funkcionářů. Změny volebního řádu má právo 

provádět pouze členská schůze SK Křičeň z.s.. 

12. Výsledky voleb jsou vyhlašovány na tom zasedání orgánu, na kterém se volby uskutečnily, pokud tomu 

nebrání technické překážky. V tom případě orgán rozhodne svým usnesením o způsobu a termínu 

vyhlášení výsledků voleb. 

IV. Volba předsedy SK Křičeň z.s.  

1. Kandidáty pro volbu i doplňující volbu na funkci předsedy SK Křičeň z.s. mají právo předložit členové SK 

Křičeň z.s. starší 18ti let volební komisi před začátkem voleb. 

2. Podmínkou pro zvolení do funkce předsedy SK Křičeň z.s., je získání více než 50 % hlasů oprávněných 

voličů, kteří se voleb zúčastnili. 

3. Není-li předseda zvolen v prvním kole, pokračují volby kolem druhým, do kterého postupují dva 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole. Je zvolen ten kandidát, který získá vyšší 

počet hlasů. 

4. Není-li předseda zvolen ani ve druhém kole, rozhodne členská schůze SK Křičeň z.s. o vyhlášení nových 

voleb na funkci předseda SK Křičeň. Nové volby se musí konat nejpozději do tří měsíců. V tomto případě 

pověří členská schůze SK Křičeň z.s., některého z členů výkonného výboru zastupováním funkce předseda 

SK Křičeň z.s. 

V. Volba členů výkonného výboru SK Křičeň z.s. 

1. Členy Výkonného výboru volí členská schůze SK Křičeň z.s.. Počet členů výkonného výboru stanoví 

členská schůze SK Křičeň z.s.. 

2. Volba člena výkonného výboru se provádí aklamací, tj. veřejným zvednutím ruky. Pokud není více 

kandidátů než počet členů ve výkonném výboru, může předseda členské schůze SK Křičeň z.s. vyhlásit 

volbu pro výkonný výbor jako celek. Pokud je více kandidátů, než počet členů výkonného výboru, hlasuje 

se tajně pomocí lístku se jmény kandidátů, kdy každý oprávněný volič dostane oproti podpisu na seznam 

voličů kandidátní lístek, kde udělá křížek u volených kandidátů. Kandidátní lístky s jiným označením než 

pomocí křížku , nebo kandidátní lístky s označeným větším počtem kandidátů, než je počet členů výboru 

jsou neplatné. 

3. Návrh na kandidáta pro volbu člena výkonného výboru má právo předložit každý člen SK Křičeň z.s. starší 

18ti let. Návrhy na kandidáty se předkládají písemnou formou předsedovy SK Křičeň z.s.. 

4. V případě, že člen výkonného výboru z funkce odstoupí, končí jeho výkon funkce 30 dnů po doručení 

písemného oznámení o odstoupení z funkce předsedovi SK Křičeň z.s.. 

5. Členové výkonného výboru, pokud jejich počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy 

do nejbližšího zasedání Členské schůze SK Křičeň z.s.. 
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VI. Volba kontrolní komise SK Křičeň z.s. 

1. Kontrolní komise SK Křičeň z.s. (dále jen KK) je tříčlenná a tvoří ji členové SK Křičeň z.s. starší 18ti let. 

2. Návrh na kandidáty pro volbu člena KK má právo předložit každý člen SK Křičeň z.s.. Návrhy na kandidáty 

se předkládají písemnou formou výkonnému výboru SK Křičeň z.s.. 

3. Pro zvolení za člena KK vždy platí podmínka získání více jak 50% hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb 

zúčastnili. 

4. V případě, že byl člen KK ze své funkce odvolán, funkce se vzdal nebo nesplňuje podmínky pro výkon 

volené funkce v KK, provádí doplňující volbu výkonný výbor SK Křičeň z.s.. 

5. KK volí ze svého středu předsedu. Volba se koná tajně, pokud se členové KK nerozhodnou pro volbu 

aklamací. 

6. Volbu předsedy KK, která se koná na prvním zasedání KK, svolaném ještě v průběhu členské schůze SK 

Křičeň z.s., řídí předseda volební komise, která řídila volby. Podmínkou pro zvolení do funkce předsedy 

KK je vždy získání více než 50% hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili.  

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud z vůle orgánu SK Křičeň z.s. a v souladu se stanovami SK Křičeň z.s. vzniknou další orgány, musí být 

jejich volba provedena na základě volebního řádu schváleného orgánem, který o vzniku rozhodl, v 

případě, že nelze přiměřeně použít tento volební řád. 

2. Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení Členskou schůzí SK Křičeň z.s. 

 

 

Ustanovení kapitoly VI. Volba Kontrolní komise nabývá účinnosti dnem následujícím po dni skončení Členské 

schůze SK Křičeň z.s.. 

 

 

Tento volební řád byl schválen členskou schůzí SK Křičeň z.s. dne 7.2. 2015, nabývá platnosti a účinnosti 

okamžikem přijetí. Veškeré změny volebního řádu jsou výlučně v pravomoci členské schůze SK Křičeň z.s. . 
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……………………………………………………..                                                        …………………………………………………….. 

                   Petr Hanzl                                                                                                         Petr Čičko 

         předseda SK Křičeň z.s.                                                                                 člen výkonného výboru 

 

 

…………………………………………………….. 

                    Pavel Hynek                                                                                                       otisk razítka 

       předseda kontrolní komise                                                                                          SK Křičeň z.s. 

 


