
 
Volební a hlasovací řád VH 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 
 

Článek 1 
 

Tento volební a hlasovací řád SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUBU, z.s. (dále SOGCC) upravuje způ-
sob voleb prezidenta, 1. a 2. viceprezidenta SOGCC, a revizní/rozhodčí komise SOGCC a přijímání 
usnesení valných hromad SOGCC. 
 

Článek 2 
 

1. Volby řídí mandátová a volební komise SOGCC. Mandátová a volební komise je nejméně tříčlenná, 
přičemž její složení navrhuje prezident klubu a schvaluje valná hromada, včetně předsedy této komi-
se. 
 
2. Volební právo mají pouze delegáti valné hromady SOGCC s hlasovacím právem, jejichž mandát byl 
ověřen mandátovou a volební komisí. 
 
3. Delegát je povinen se na valné hromadě prezentovat u mandátové a volební komise.  
V případě, že delegát opustí jednací místnost, příp. se do ní vrací, je o tomto povinen o tom komisi 
informovat. Pokud tak delegát neučiní, počítá se za přítomného. 
 
4. Předseda mandátové a volební komise oznámí valné hromadě počet přítomných delegátů a počet 
hlasů, jimiž tito delegáti disponují. Současně komise oznámí potřebný počet hlasů pro přijetí návrhu. 
Dojde-li ke změně těchto skutečností, kterýkoli člen mandátové a volební komise o nich předsedající-
ho valné hromady bezodkladně informuje. 
 

Článek 3 
 

1. Návrh kandidátky: 
Návrh kandidátky připravuje správní rada klubu na základě návrhů členů klubu s volebním právem. 
Seznam těchto návrhů je vyvěšen na webu klubu a je sdělen při jednání Valné hromady. Návrh na 
kandidaturu lze při jednání Valné hromady vznést nejpozději před zahájením volby.  
 
2. Volební lístek: 
Každý delegát valné hromady s hlasovacím právem obdrží před zahájením voleb volební lístky v počtu 
odpovídajícím počtu hlasů, kterým delegát valné hromady disponuje. Volební lístek obsahuje název 
funkce, která je předmětem volby, dále jména a příjmení navrhovaných kandidátů na příslušnou 
funkci. Aby mohl být kandidát na volební lístek zařazen, musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a 
to předem mandátové a volební komisi předložením písemného prohlášení, že se svou kandidaturou 
souhlasí nebo prohlášením před delegáty Valné hromady. 
 
 
 

Článek 4 
 

1. Hlasování: 
K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje nadpoloviční většina souhlasných hlasů přítomných 
členů, pokud dále není stanoveno jinak.  



K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje nadpoloviční většina souhlasných hlasů všech členů 
klubu s hlasovacím právem, pokud jde o volbu do orgánů spolku, o změnu či přijetí Smlouvy o užívání 
hřiště a o udělení čestného členství.  

K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje kvalifikovaná většina tj. 3/5 souhlasných hlasů všech 
členů spolku s hlasovacím právem.   

Valná hromada hlasuje aklamací, pokud Stanovy klubu nepředepisují tajné hlasování.  

Vždy se nejprve hlasuje o návrhu správní rady, pokud je návrh schválen, o dalších protinávrzích se již 
nehlasuje.  

Hlasování probíhá tak, že nejprve se hlasuje proti podanému návrhu, pak se podává informace o tom, 
zda se někdo zdrží hlasování a poté se hlasuje pro návrh. Výsledek hlasování je sdělen vždy veřejně.  

O návrzích, jejichž znění bylo oznámeno správní radou, lze vést diskuzi pouze tehdy, jestliže připo-
mínky nebo pozměňovací návrhy nebyly projednány správní radou sdružení před konáním valné 
hromady, přestože byly řádně uplatněny nejméně jeden týden před konáním valné hromady nebo 
jestliže je správní rada zamítla.  

2. Volba orgánů spolku 

O personálních návrzích se hlasuje vždy tajným hlasováním.  

Při volbě členů Správní rady klubu platí, že členy Správní rady klubu se stanou ti kandidáti, kteří ve 
volbě obdrželi první, druhý a třetí nejvyšší počet hlasů. Správní rada poté v novém složení hlasuje o 
tom, který ze zvolených členů Správní rady bude zastávat funkci Prezidenta spolku, který bude zastá-
vat funkci 1. viceprezidenta spolku a který bude zastávat funkci 2. viceprezidenta spolku. V případě, 
že správní rada v této otázce nedojde ke shodě stává se Prezidentem ten člen klubu, který obdržel 
nejvyšší počet hlasů, 1. viceprezidentem se stává člen klubu, který obdržel druhý nejvyšší počet hlasů, 
2. viceprezidentem se stává člen klubu, který obdržel třetí nejvyšší počet hlasů.  

Při volbě členů revizní/rozhodčí komise se stává Předsedou této komise ten člen klubu, který obdržel 
nejvyšší počet hlasů, dalšími členy komise se stávají ti členové klubu, kteří při hlasování obdrželi dru-
hý a třetí nejvyšší počet hlasů.  

Po provedené volbě se oznámí výsledek volby včetně uvedení počtu hlasů a pořadí kandidátů, při-
čemž z tohoto pořadí se vychází pro účely doplnění členů volených orgánů spolku v případě nedosta-
tečného počtu dle Stanov. Kandidáti, kteří se umístili na čtvrtém a dalším místě jsou považováni za 
náhradníky ve smyslu Stanov.  

 

Článek 5 

Otázky týkající se voleb, které tento volební řád neupravuje, řeší mandátová a volební komise. 

 

Tento volební a hlasovací řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení.  

 

Kořenec 27. 2. 2016 

 

 

 


