
 

 

Návrh prezidia pro Volební řád 
Valné hromady Park Golf Clubu Ostrava (dále jen „PGCOV“) 

 
§1 Základní ustanovení 

1. Volební řád upravuje volbu prezidenta, členů prezidia a dozorčí rady klubu, kterou 
provádí valná hromada klubu. 

2. Volební řád je vydán a schválen v souladu s článkem 5.3 Stanov Tělovýchovné 
Jednoty Ostrava (dále jen „TJ Ostrava“). 

3. Volební řád musí být schválen valnou hromadou, která volbu orgánu provádí. 
 
§2 Charakter voleb 

1. Volba konaná valnou hromadou je přímá a tajná. 
2. Volič se nemůže dát při volbě zastoupit. To platí rovněž v případě hlasování o 

schválení volebního řádu. 
 

§3 Volič a kandidát 
1. Voličem je člen klubu starší 15 let, vyjma členů s jednoročním členstvím. 
2. Kandidátem může být člen klubu s domovským členstvím v PGCOV starší 18 let, 

který je plně způsobilý k právním úkonům a splnil ostatní podmínky dané tímto 
volebním řádem a stanovami TJ Ostrava. 

3. Člen klubu může kandidovat současně jak na prezidenta klubu nebo člena prezidia 
klubu, tak na člena dozorčí rady. Kandidatura na člena prezidia může být vícenásobná. 
 

§4 Volené orgány 
1. Dle volebního řádu se provádí volba prezidenta, členů prezídia a členů dozorčí rady 

klubu (dále jen „orgány“). 
2. Počet členu prezidia klubu činí maximálně 5 a počet členů dozorčí rady je tři. 

Prezident se volí současně se svými kandidáty na členy prezidia jednou volbou. 
3. Dle článku 5.2 Stanov TJ Ostrava činí volební období prezidenta, prezídia a dozorčí 

rady čtyři roky.  
4. Prezidentem nebo členem orgánu může být zvolen pouze člen klubu starší 18 let a 

který je plně způsobilý k právním úkonům. 
 

§5 Příprava voleb 
1. Návrhy na kandidáty prezidenta nebo členy dozorčí rady mohou podat skupiny 

minimálně 3 členů klubu, kteří jsou způsobilými voliči. Návrh musí obsahovat jméno 
a registrační klubové číslo PGCOV navrhovatele, jeho telefonický kontakt a dále 
jméno navrženého kandidáta, jeho registrační klubové číslo PGCOV, telefonický 
kontakt a písemný výslovný souhlas kandidáta s jeho kandidaturou s uvedením data a 
podpisem (všechny požadované náležitosti návrhu na kandidáta musí být uvedeny u 
všech případných navrhovatelů i kandidátů). 

2. V případe návrhu na prezidenta klubu musí být tento jeho písemný souhlas doplněn o 
jím navržené kandidáty na členy prezidia s jejich písemným souhlasem s 
kandidaturou. 

3. Tyto návrhy bude prezidium přijímat prostřednictvím recepce PGCOV v klubovně v 
Šilheřovicích. Návrhy budou přijímány v platné provozní době recepce. Posledním 
dnem, kdy musí být nejpozději předán či doručen návrh na kandidáta je sedmý den 
před dnem konání valné hromady. Službu konající pracovník recepce vyznačí na 
návrh den, hodinu a minutu jeho předání či doručení. 



4. Pro podání těchto návrhů je možno využít formulářů dostupných v recepci PGCOV a 
na klubových internetových stránkách www.golf-ostrava.cz.

5. Na základě těchto návrhů připraví prezidium kandidátní listinu a projedná s kandidáty 
na prezidenta klubu jejich vystoupení na valné hromadě. Každý kandidát na prezidenta 
klubu má právo před volbou vystoupit v rozsahu maximálně 10 minut a to v pořadí dle 
kandidátní listiny.

6. Řádný průběh voleb zajišťuje na valné hromadě zvolená volební komise, která má pět 
členů.

7. Pokud navrhovatel uvede nepravdivé informace o svých návrzích, odpovídá klubu za 
případné zmaření volby a tím vzniklou škodu spojenou s novými volbami.

§6 Hlasování a hlasovací lístky
1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístku.
2. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta. Každý hlasovací lístek je 

opatřen podpisem pověřeného člena prezidia PGCOV odpovídajícího za přípravu 
voleb a razítkem klubu.

3. Každý volič obdrží při prezentaci dva hlasovací lístky – jeden pro volbu prezidia 
klubu, jeden pro volbu dozorčí rady.

4. Při volbě volič upraví hlasovací lístek tak, že zakřížkuje políčko před jménem jím 
voleného kandidáta. Jiná úprava hlasovacího lístku není možná, v opačném případě je 
hlasovací lístek neplatný.

§7 Sčítání hlasů a výsledky hlasování
1. Po skončení hlasování sečte volební komise platné hlasy a sestaví výsledkovou listinu 

voleb. V listině uvede počet voličů, počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků, 
počet platně a neplatně upravených hlasovacích lístků a počet hlasů pro jednotlivé 
kandidáty. Sčítání hlasů mohou přihlížet kandidáti na prezidenta klubu, členové 
prezidia a dozorčí rady.

2. Za prezidenta klubu je zvolen ten kandidát na prezidenta klubu, který obdrží nejvíce 
hlasu. Za členy prezidia jsou zvoleni ti kandidáti, kteří kandidovali na členy prezidia 
společně se zvoleným kandidátem na prezidenta klubu. Za členy dozorčí rady jsou 
zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

3. Pokud obdrží více kandidátů na prezidenta klubu nejvyšší, ale stejný počet hlasu, 
rozhodne o zvolení druhá volba jen mezi těmito kandidáty. Pokud ani druhé kolo 
nerozhodne, rozhodne o volbě na prezidenta klubu los. Pokud obdrží více kandidátů 
Dozorčí rady stejný počet hlasů, jsou tito kandidáti zvoleni, jestliže součet kandidátů 
zvolených na předních místech a kandidátů se stejným počtem hlasů nepřekročí počet 
tří. Pokud součet tento počet překročí, rozhodne o volbě na neobsazená místa mezi 
kandidáty se stejným počtem hlasu los.

4. Losování se provádí tak, že si kandidáti podle pořadí na hlasovacím lístku vybírají 
obálky, které připraví volební komise. V obálkách jsou umístěny lístky, kdy na počtu 
lístků odpovídajícímu počtu nezvolených členů orgánu je uvedeno „ZVOLEN“ a na 
ostatních „NEZVOLEN“. Zvolen je ten kandidát, který si vybere obálku s lístkem, na 
kterém je uvedeno “ZVOLEN“.

5. Členové orgánu jsou zvoleni ke dni konání voleb.

§8 Závěrečná ustanovení
1. O průběhu voleb vyhotoví volební komise zápis.
2. Tento volební řád byl schválen valnou hromadou dne 28.3.2023.


