
Směrnice ČOS č. 2/2013 

 

Závazný pokyn P ČOS  

pro postup při konání voleb v tělocvičných jednotách 

a sokolských župách 
 

 

 

Část I. 

Tělocvičné jednoty 
 

 

Článek č. 1 

Valná hromada jednoty volí vždy přímo do funkce starostu, místostarostu a jednatele jednoty. 

Dále volí náčelníka, náčelnici, vzdělavatele a předsedu odboru sportu, pokud tak do doby 

konání valné hromady neučiní příslušné odbory. Volí ostatní členy a náhradníky výboru 

jednoty a členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. Volí též delegáty a jejich náhradníky 

na župní valnou hromadu a vyslance a jejich náhradníky do výboru župy dle klíče 

stanoveného předsednictvem župy. 

 

 

Článek č. 2 

Před skončením funkčního období výbor jednoty připraví pro valnou hromadu jednoty návrh 

kandidátek pro volby činovníků vyjmenovaných v článku č. 1. Pro splnění tohoto úkolu může 

výbor jednoty, jako svůj poradní orgán, ustavit nejméně tříčlennou kandidátní komisi jednoty. 

 

 

Článek č. 3 

Kandidátní komise jednoty přijímá a shromažďuje návrhy na kandidáty do funkcí uvedených 

v článku 1. tohoto závazného pokynu. 

Základními hodnotícími kritérii jsou: 

 morální a občanská bezúhonnost, 

 zkušenosti a odbornost, 

 osobní vztah k Sokolu, 

 další předpoklady kandidáta. 

Členství v kandidátní komisi je neslučitelné s kandidaturou do funkcí uvedených v článku č. 1 

tohoto závazného pokynu. Podmínkou kandidatury do funkce je písemný souhlas kandidáta. 

K podávání návrhů jsou oprávněny oddíly a odbory jednoty i jednotliví zletilí členové. 

Návrhy kandidátů do funkcí musí být připraveny v písemné podobě. Nepodaří-li se ustavit 

kandidátní komisi, plní její funkci výbor jednoty. 

 

 

Článek č. 4 

Valná hromada jednoty zvolí pro účely voleb vždy nejméně tříčlennou volební komisi. 

Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do funkcí uvedených v článku č. 1 

tohoto závazného pokynu. 

Volební komise si zvolí ze svého středu předsedu. 
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Článek č. 5 

Volby činovníků probíhají zpravidla tajným hlasováním. Na návrh kteréhokoliv účastníka 

valné hromady s hlasem rozhodujícím valná hromada hlasováním rozhodne o způsobu volby 

(tajné nebo veřejné hlasování). 

Předseda volební komise seznámí valnou hromadu s kandidátkou zpracovanou kandidátní 

komisí nebo výborem jednoty. 

Současně předseda volební komise se dotáže, zda budou podány jiné návrhy nebo 

protinávrhy. K podání jiných návrhů nebo protinávrhů je možné stanovit např. 

desetiminutovou lhůtu. Všem kandidátům, pokud o to požádají, je nutno umožnit vystoupení 

v délce nejméně jedné minuty. 

 

 

Článek č. 6 

Volba starosty probíhá samostatně. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu 

hlasů přítomných zletilých členů nebo delegátů. Nezíská-li žádný z kandidátů na určitou 

funkci nadpoloviční většinu hlasů, koná se neprodleně dle stejných zásad 2. kolo voleb, 

do kterého postupují dva kandidáti s největším potem hlasů. Není-li tato volba úspěšná, koná 

se dle stejných zásad 3. kolo voleb. 

Volby místostarosty, jednatele a hospodáře probíhají stejným způsobem. 

Volby zbývajících členů výboru (též všech členů kontrolní komise), bez uvedení konkrétní 

funkce, probíhají společně. 

Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají v 1. kole nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se nepodaří 

činovníky zvolit v 1. kole, proběhne na volná místa 2. kolo, do kterého postoupí všichni 

neúspěšní kandidáti z 1. kola. Není-li ani tato volba úspěšná, komise dle těchto zásad vyhlásí 

3. kolo. 

Probíhají-li volby s tajným hlasováním, označí volitelé jméno kandidáta, kterého volí, 

zakroužkováním jména a jméno kandidáta, kterého nevolí škrtnou křížkem. Jinak upravený 

hlasovací lístek je neplatný. Rovněž je neplatný hlasovací lístek, který obsahuje více hlasů 

pro než je počet volených činovníků. 

Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise veřejně. 

O výsledcích voleb se pořizuje zápis, který musí obsahovat přesné výsledky voleb s uvedením 

počtu hlasů pro, proti, zdržel se hlasování, případně neplatných hlasů a celkem přítomných 

členů s hlasem rozhodujícím. Výsledky voleb musí být vždy uvedeny v usnesení valné 

hromady jednoty. 

Zápis o výsledcích voleb může být součástí zápisu z valné hromady jednoty a v tom případě 

musí být podepsán předsedou volební komise a alespoň jedním členem volební komise. 

 

 

Část II. 

Sokolské župy 
 

Článek č. 7 

Valná hromada sokolské župy volí členy a náhradníky kontrolní komise župy. Dle klíče 

stanoveného Výborem ČOS volí delegáty a jejich náhradníky na Sjezd ČOS a vyslance 

a jejich náhradníky do Výboru ČOS. 

Výbor sokolské župy volí ze svého středu starostu, místostarostu, jednatele a hospodáře župy 

a další členy Předsednictva župy. Dále volí náčelníka, náčelnici, vzdělavatele a předsedu 

odboru sportu, pokud tak do doby konání volebního zasedání výboru župy neučiní příslušné 

odbory. 
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Článek č. 8 

Před skončením funkčního období ustaví Předsednictvo župy jako poradní orgán župy 

pro přípravu voleb vždy kandidátní komisi. Postavení a činnost kandidátní komise župy se 

řídí analogicky ustanoveními článku 3. tohoto závazného pokynu. 

 

 

Článek č. 9 

Valná hromada župy a výbor župy na svém zasedání zvolí vždy pro účely voleb volební 

komisi. Postavení a činnost volební komise, průběh a zásady voleb se řídí analogicky 

ustanoveními článků 4., 5. a 6. tohoto závazného pokynu. 

Koná-li se zasedání výboru župy v rámci zasedání valné hromady župy, může být volební 

komise společná. 

 

 

Článek č. 10 

Tento závazný pokyn byl schválen na zasedání Předsednictva ČOS dne 18. ledna 2013 

a nabývá účinnosti dnem schválení. 

Současně se tímto dnem zrušuje závazný pokyn PV ČOS č. 5/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jan Mandát, v. r.     Ing. Hana Moučková, v. r. 

      jednatel ČOS               starostka ČOS 

 


