
Jednací řád a volební řád Valné hromady 

LTC Domažlice, z.s.  

(dále jen LTC) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JEDNACÍ  ŘÁD 

1. Delegátem valné hromady (dále jen VH) je každý člen LTC 
2. Zasedání valné hromady řídí předseda LTC nebo pověřený člen výkonného výboru.  
3. VH zvolí na návrh předsedy nebo pověřeného člena výkonného výboru tříčlennou 

návrhovou komisi pro přípravu usnesení a tříčlennou volební komisi, která je zároveň 
komisí mandátovou. Dále určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. 

4. Diskusní příspěvek delegáta je nejvýše tříminutový. 
5. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s 

hlasem rozhodujícím. V případě, že patnáct minut po plánovaném zahájení není přítomna 
nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v 
počtu přítomných. 

6. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných,  
7. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.  
8. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.  
9. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly 
zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle 
LTC.  

VOLEBNÍ  ŘÁD 

1. Právo volit a být volen má každý člen LTC starší 18-ti let. 
2. Výkonný výbor (dále jen VV) má 5 členů, 
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů LTC.   
4. O způsobu volby rozhodne valná hromada. 
5. V případě tajné volby členové na kandidátce zakroužkují maximálně tolik kandidátů, kolik je 

členů VV. V případě většího počtu kroužků je hlasovací lístek neplatný. K jiným úpravám se 
nepřihlíží.  

6. Členy VV je zvoleno prvních 5 kandidátů s nadpolovičním počtem obdržených hlasů  a to 
podle obdržených hlasů. 

7. V případě, že je zvoleno v 1. kole méně kandidátů, pokračuje volba druhým kolem, kdy se 
na hlasovacích lístcích vyškrtnou již zvolení kandidáti. Ve druhém kole se volí tolik členů, 
kolik chybí do počtu (VV). Postup je stejný jako v 1. kole. 

8. Při stejném počtu obdržených hlasů na posledních volených místech se mezi těmito 
kandidáty provede další kolo volby. 

9. Předsedu a místopředsedu si volí až zvolený VV na své první schůzi. 

Schváleno na ustavující schůzi Spolku LTC Domažlice dne 20.11.2014. 


