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JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD 
(dále jen „řád“) 

členské schůze 

Českého paralympijského výboru, z. s.  
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 5727 

(dále jen „Spolek“) 

__________________________________________________________________________________ 

 

I. Úvodní ustanovení 

  

1. Pokud je v rámci tohoto řádu členské schůze uveden jako orgán výkonné grémium, je tím 
myšleno výkonné grémium jakožto nejvyšší orgán Spolku na základě stanov Spolku ze dne 
15. 12. 2015, platných do 3. 12. 2021. Tak tomu je z důvodu, že výkonný výbor a jeho volba dle 
stanov Spolku platných od 4. 12. 2021 je předmětem členské schůze, ke které je tento řád 
vydáván. 

2. Řád členské schůze Spolku upravuje pravidla a postup jednání členské schůze a volbu orgánů 
Spolku. Řád provádí příslušná ustanovení stanov Spolku, které upravují náležitosti a průběh 
členské schůze.  

3. Členská schůze je dle čl. IX odst. 7. stanov oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím jednání 
přítomna alespoň poloviční většina všech řádných členů Spolku.  V případě, že členská schůze 
nebude usnášeníschopná, začátek členské chůze se posouvá o 60 minut. Pokud ani po tomto 
dodatečném posunutí začátku členské schůze není dosaženo přítomnosti alespoň 50 % všech 
řádných členů, je členská schůze usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných řádných 
členů. 

4. Členská schůze dle čl. IX. odst. 8. stanov přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných 
řádných členů Spolku. U volby osob do funkce v orgánu Spolku je zvolen ten kandidát, který získá 
nejvyšší počet hlasů. 

5. Jednání členské schůze se za každého řádného člena mohou zúčastnit nejvýše dvě (2) osoby a 
jejich nezbytně nutný doprovod, přičemž pouze jedna osoba ze zástupců řádného člena se může 
účastnit diskuze a hlasovat. Za řádného člena se jednání členské schůze může dále účastnit jeden 
host. Za každého přidruženého a čestného člena se může účastnit jednání členské schůze jeden 
(1) zástupce.  

6. Osoba účastnící se jednání členské schůze za člena Spolku, pokud není osobou ve výkonu funkce 
statutárního orgánu člena Spolku, se na jednání členské schůze musí prokázat písemnou plnou 
mocí a dokladem, že plnou moc udělila osoba k tomuto oprávněná, pokud uvedené nevyplývá 
z obchodního rejstříku. 
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7. Pro zamezení všech pochybností, jednání členské schůze může být účasten nominovaný 
kandidát. 

 

II. Zahájení jednání členské schůze 

1. Jednání členské schůze zahajuje předseda Spolku nebo jím pověřená osoba. V úvodu přednese 
program členské schůze, seznámí přítomné členy s údaji o přítomnosti členů výkonného výboru 
a o usnášeníschopnosti členské schůze.    

 

III. Volba orgánů členské schůze 

1. Po zahájení jednání členské schůze Spolku předseda Spolku provede a řídí volbu předsedy 
členské schůze s tím, že navrhne osobu doporučenou výkonným grémiem. Další kandidáti 
mohou být navrženi z pléna členské schůze, navržena může být pouze osoba z přítomných 
zástupců členů či její zmocněnec. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, 
v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat.  

2. Nejdříve se hlasuje o kandidátovi navrženém výkonným výborem. Nedojde-li k jeho zvolení, 
hlasuje se o dalších kandidátech navržených do zahájení hlasování z pléna členské schůze, a to v 
pořadí, jak byli navrženi. Není-li však zvolen žádný z navržených kandidátů, funkce 
předsedajícího členské schůze se ujme kandidát navržený výkonným výborem. Další průběh 
jednání členské schůze řídí její předseda. 

3. Předseda členské schůze provede a řídí volbu zapisovatele členské schůze a ověřovatele zápisu 
ze členské schůze s tím, že navrhne kandidáty doporučené výkonným výborem. Další kandidáti 
mohou být navrženi z pléna členské schůze. Navržena může být vždy pouze osoba z přítomných 
zástupců členů či její zmocněnec. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, 
v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat. Pro hlasování o těchto osobách platí 
přiměřeně předchozí odstavec tohoto řádu s tím, že o navržených kandidátech bude hlasováno 
jednotlivě. 

 

IV. Návrhy kandidátů do funkcí orgánů Spolku  

1. Kandidáty do funkcí členů orgánů Spolku mohou navrhovat řádní členové Spolku. Návrhy musí 
být ve stanoveném termínu přede dnem konání jednání členské schůze doručeny Spolku. 
Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to podpisem ke svému jménu 
v návrhu, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat.   

2. Z návrhů kandidátů doručených ve stanoveném termínu bude vytvořen jmenný seznam, který 
bude na jednání členské schůze předložen přítomným členům pro účely rozhodování při 
hlasování o volbě orgánů Spolku na jednání členské schůze.  
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3. Kandidát do funkce je oprávněn se své kandidatury vzdát, a to i v kterékoli fázi voleb. 

 

V. Registrace kandidátů 

1. Volební komise ověří jmenný seznam kandidátů včetně originálů písemných návrhů kandidátů, 
zda návrhy kandidátů splňují podmínky dané tímto řádem (zda je navrhující členem Spolku, zda 
kandidát vyslovil souhlas se svým zvolením do funkce).  

2. Volební komise ani členská schůze nejsou oprávněny stanovovat pro registraci kandidáta žádné 
další podmínky. Pokud návrh nesplňuje podmínky pro registraci, volební komise takový návrh 
kandidáta ze seznamu vyškrtne.  

3. Stane-li se, že před zahájením členské schůze nejsou navrženi kandidáti do funkcí v dostatečném 
počtu nebo dojde-li na členské schůzi k tomu, že pro volby do jednotlivých funkcí není 
dostatečný počet kandidátů, vyzve volební komise přítomné členy Spolku k navržení dalších 
kandidátů, které zaregistruje, splňují-li podmínky pro kandidaturu dle čl. IV. tohoto řádu s tím, 
že na jednání členské schůze kandidáti vysloví souhlas s kandidaturou.   

4. V případě námitky proti registraci kandidáta či proti vyškrtnutí kandidáta ze seznamu, kterou je 
možné podat do doby prohlášení volební komise, že kandidátka je připravena pro volby, je 
volební komise povinna předložit námitku k rozhodnutí členské schůzi. O uplatnění nebo 
neuplatnění námitky rozhoduje nadpoloviční většina přítomných na členské schůzi veřejným 
hlasováním. 

5. Když volební komise dospěje k závěru, že kandidátka je připravena pro volby, její předseda 
prohlásí, že všichni kandidáti jsou platně zaregistrováni a bude přistoupeno k hlasování. 

 

VI. Volební komise 

1. Volební komise je orgánem členské schůze. Členská schůze schvaluje jejího předsedu a dva členy 
z řad osob navržených předsedou členské schůze. O volbě předsedy a členů volební komise je 
hlasováno veřejně.  

2. Člen volební komise má po celou dobu svého působení ve funkci všechna práva člena (volit, 
hlasovat apod.). Předseda nebo člen volební komise však nemůže kandidovat do žádné volené 
funkce ve Spolku. Jestliže by byl předseda nebo člen volební komise v průběhu členské schůze 
navržen do některé volené funkce, pak, přijme-li takovou kandidaturu, je povinen se členství ve 
volební komisi vzdát a členská schůze schválí nového předsedu nebo člena volební komise.  

3. Pokud se stane, že v průběhu voleb dojde k situaci, kterou tento řád neupravuje, navrhne 
předseda volební komise členské schůzi ke schválení postup respektující principy stanov Spolku 
a zásady tohoto řádu. Volební komise je rovněž oprávněna pro potřeby voleb na členské schůze 
provádět výklad tohoto řádu. 
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4. Volební komise dále ověřuje oprávnění řádných členů Spolku hlasovat, ověřuje 
usnášeníschopnost členské schůze ve smyslu čl. II odst. 3 tohoto řádu, informuje členskou schůzi 
nebo předsedu členské schůze o počtu přítomných a nepřítomných členů Spolku a dále 
informuje o splnění podmínek pro přijetí rozhodnutí členskou schůzí ve smyslu čl. II odst. 4. 
tohoto řádu. 

 

VII. Jednání členské schůze 

1. Vlastní jednání členské schůze řídí její předseda podle programu stanoveného v pozvánce, podle 
platných a účinných stanov Spolku a podle tohoto řádu. 

2. Předseda členské schůze je povinen oznámit členské schůzi po uzavření prezence zjištěný počet 
přítomných řádných členů Spolku a jejich zástupců na základě zprávy od volební komise.   

3. Pořad jednání členské schůze stanovený programem přednáší předseda členské schůze. 

4. Jakékoliv návrhy či požadavky na vysvětlení k členské schůzi, ke zprávám či návrhům, k orgánům 
Spolku či k orgánům členské schůze mohou přítomní řádní členové, přidružení a čestní členové 
či zmocněnci vznášet ústní formou.   

5. Není-li to z povahy věci vyloučeno, pak zejména dotazy (požadavky na vysvětlení) jsou bez 
prodlení vyřizovány zodpovězením na místě samém. V ostatních případech, kdy to není z povahy 
věci vyloučeno, odpoví výkonný výbor písemně na adresu příslušného člena do jednoho měsíce 
od konání členské schůze. 

6. Diskutujícím na členské schůzi je pouze jeden zástupce za každého člena.  

7. Předseda členské schůze řídí diskusi k jednotlivým bodům tak, že uděluje slovo přihlášeným 
diskutujícím v pořadí, jak se do diskuse přihlásili. Každý diskutující má ke svému vyjádření prostor 
v časovém limitu maximálně 5 minut. Pokud diskutující překročí časový limit, předseda členské 
schůze ho vyzve k ukončení jeho příspěvku, případně odebere diskutujícímu slovo. Předseda 
členské schůze odebere diskutujícímu slovo vždy, pokud se ve svém příspěvku podstatně odchýlí 
od tématu nebo dojde-li k překročení přiměřených časových limitů.   

8. Mimo prostor určený k diskusi umožní předseda členské schůze účastníkům členské schůze 
vyjádřit se k příslušnému tématu formou návrhu, faktické poznámky, protestu či dotazu. 
Předseda členské schůze řídí i tuto část průběhu členské schůze a je oprávněn odebrat 
diskutujícímu slovo, pokud se ve svém příspěvku zcela zjevně odchýlí od tématu či se bude 
chovat nevhodným způsobem, případně se bude nevhodným způsobem vyjadřovat. Při všech 
slovních projevech diskutujících dbá předseda členské schůze na jejich zapracování do zápisu z 
členské schůze, požádá-li o to příslušný diskutující.     
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VIII. Volba orgánů Spolku 

1. Volby předsedy, místopředsedů a členů výkonného výboru, kontrolní a revizní komise a etické 
komise jsou veřejné, pokud se členská schůze neusnese na tajném hlasování. V případě 
shodného počtu kandidátů s počtem členů výkonného výboru, kontrolní a revizní komise a 
etické komise se hlasuje o celé kandidátní listině. Při tajném hlasování se hlasování provádí tajně 
prostřednictvím hlasovacích lístků. 

2. Před zahájením každého hlasování volební komise přednese jména kandidátů do funkcí 
jednotlivých funkcí, tedy do funkce předsedy, místopředsedů a člena výkonného výboru, člena 
kontrolní revizní komise nebo člena etické komise. Dále volební komise informuje o tom, zda 
jsou splněny podmínky usnášeníschopnosti členské schůze ve smyslu čl. II odst. 3 tohoto řádu. 

3. Pořadí kandidátů je určeno počtem platných hlasů řádných členů členské schůze.  

 

IX. Volba a odvolání předsedy a místopředsedy Spolku 

1. Je-li na funkci předsedy Spolku navržen jen jeden kandidát, hlasují řádní členové na členské 
schůzi o jeho volbě, a to ve veřejném hlasování. Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných řádných členů, určí členské schůze k navržení jiného kandidáta či kandidáty a volba 
se opakuje, maximálně však 2 krát. 

2. Pokud je na funkci předsedy Spolku navrženo více kandidátů, je ve veřejném hlasování zvolen 
kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů přítomných členů. Pořadí volby o jednotlivých 
kandidátech bude určeno podle abecedy. Pokud budou mít dva kandidáti stejný nejvyšší počet 
hlasů, hlasuje se znovu o těchto dvou kandidátech a předsedou se stane ten, který dosáhne 
nejvyšší počet hlasů. Jestliže by se stalo, že stejný největší počet hlasů získá více kandidátů než 
dva, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.  

3. Neúspěšní kandidáti na předsedu jsou automaticky zařazeni do druhého kola volby, a to volby 
místopředsedů. Volba každého místopředsedy probíhá samostatně. Volí se 1. místopředseda a 
2. místopředseda výkonného výboru, a to z kandidátů na místopředsedy navržených řádnými 
členy a z neúspěšných kandidátů na předsedu výkonného výboru. Místopředsedou jsou zvoleni 
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud bude mít kandidát na druhém a třetím místě 
stejný počet hlasů, hlasuje se o tom, který z těchto dvou kandidátů bude zvolen 2. 
místopředsedou. V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvních dvou místech se hlasuje znovu 
o těchto dvou kandidátech pro určení, který kandidát bude 1. místopředsedou a který 2. 
místopředsedou.  

4. Neúspěšní kandidáti na 1. místopředsedu nebo 2. místopředsedu jsou automaticky zařazeni do 
dalšího kola volby, a to do volby členů výkonného výboru. Členové výkonného výboru se volí z 
kandidátů navržených řádnými členy a z neúspěšných kandidátů na místopředsedy výkonného 
výboru. Členy výkonného výboru jsou zvoleni 4 kandidáti s nevyšším počtem hlasů. V případě 
rovnosti hlasů kandidáta na 4. a 5. místě se hlasuje o tom, který z těchto dvou kandidátů bude 
zvolen členem výkonného výboru, přičemž se jím stane ten, který dosáhne nejvyšší počet hlasů. 
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Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky, jejichž pořadí je určeno dle dosaženého počtu hlasů. 
Volba členů výkonného výboru probíhá o každé osobě samostatně. Pořadí volby o jednotlivých 
kandidátech bude určeno podle abecedy.  

5. Po skončení každého hlasování předseda volební komise oznámí výsledek hlasování.  

 

X. Veřejné hlasování 

1. Veřejně se hlasuje zvednutím ruky řádného člena Spolku. 

2. Volební komise oznámí, kolik řádných členů Spolku hlasovalo „pro“, kolik bylo „proti“ a kolik 
řádných členů Spolku se zdrželo hlasování. 

 

XI. Tajné hlasování 

1. Pokud se členská schůze usnese na tajném hlasování, postupuje se podle tohoto článku řádu.  

2. Hlasovací lístky pro tajné hlasování připraví předem výkonný výbor svolávající členskou schůzi. 
Hlasovací lístky musí být vyhotoveny pro každou volenou funkci a orgán, pro kterou bude 
probíhat volba. Na hlasovací lístky se uvede v abecedním pořadí seznam kandidátů obsahující 
jejich jména, příjmení, datum narození a bydliště.  

3. Není-li do funkcí předem navržen dostatečný počet kandidátů, volební komise vyhlásí tuto 
skutečnost, kandidátní listinu doplní o nově navržené kandidáty, kteří vyslovili svůj souhlas 
s kandidaturou na jednání členské schůze a takto upravenou kandidátní listinu vydá všem 
řádným členům nebo jejich zástupcům.  

4. Členové hlasují tak, že zakřížkováním příslušného pole u jména a příjmení kandidátů na 
hlasovacím lístku označí takový jejich počet, který má být zvolen.  

5. Volební komise rozhoduje o platnosti hlasování a hlasovacích lístků.  

6. Neplatný je odevzdaný hlasovací lístek  

a) na němž je vepsán kandidát, který nebyl volební komisí zaregistrován a oznámen; 

b) v němž není vepsán kandidát, který byl volební komisí zaregistrován a oznámen; 

c) určený pro volbu do jiného orgánu; 

d) v němž je zaškrtnut větší počet kandidátů, než má být zvolen; 

e) upravený negativně (v němž je škrtáno); 

f) nijak neupravený (v němž není zaškrtnut žádný kandidát).  
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7. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj stanovený počet členů, kteří se zúčastnili volby na jednání 
členské schůze. Volební komise po každém hlasování oznámí jména a příjmení zvolených 
kandidátů. Obsahem sdělení volební komise o výsledku tajného hlasování je informace o tom, 
kolik členů volilo, kolik bylo odevzdáno platných a kolik neplatných hlasovacích lístků, kolik 
platných hlasů kandidát obdržel a zda byl do funkce zvolen. 

 

XII. Zápis 

1. Zápisy z jednání členské schůze obsahující veškeré náležitosti stanovené stanovami Spolku, 
platnými obecně závaznými právními předpisy a řádem členské schůze, se ukládají k základním 
dokumentům Spolku. Každý řádný člen je oprávněn písemně požádat výkonný výbor Spolku o 
vydání kopie zápisu či jeho části, které budou členovi doručeny elektronicky. Zápis podepisuje 
předseda členské schůze, zapisovatel a ověřovatel zápisu z členské schůze.   

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Pro případ nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto řádu je závazný výklad nebo 
operativně vydané pokyny předsedy členské schůze. 

2. Všechny osoby přítomné jednání členské schůze jsou povinny respektovat zásady dobrých 
mravů a slušného chování, včetně povinností stanovených jednotlivými nařízeními vlády České 
republiky a Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k onemocnění covid-19. V případě, že by 
některá z přítomných osob svým chování narušovala důstojný průběh jednání členské schůze i 
přes opakovanou výzvu předsedy členské schůze, je předseda členské schůze oprávněn takovou 
osobu vykázat a neumožnit jí přístup na další jednání členské schůze. 

3. Tento řád se uplatní i pro další jednání členské schůze Spolku, nebude-li na dalším jednání 
členské schůze schválen nový.  

 

V Praze, dne 29.11.2021 


