
MANUÁL PROCESU VOLBY NA VALNÉ HROMADĚ TJ SOKOL: 
NA ČINOVNICKÉ FUNKCE V TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ, ŽUPĚ, ČOS  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2019 – 2022 
 

 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ……………………………. 
Volby TJ Sokol – Stanovy ČOS, čl. 7. a čl.13.) 
 
- Volba STAROSTY (statutární zástupce TJ – volí se jmenovitě/samostatně): 
  
1/ Jméno a příjmení: …………………………………….. 
 
2/ Jméno a příjmení: …………………………………….. 
 

Pozn.: Nezvolený kandidát může kandidovat na další činovnická místa ve Výboru TJ, včetně místostarosty a jednatele. 

 
- Volba MÍSTOSTAROSTY (volí se jmenovitě/samostatně): 
  
1/ Jméno a příjmení: ………………………………… 
 
2/ Jméno a příjmení: ………………………………… 
 

Pozn.: Nezvolený kandidát může kandidovat na další činovnická místa ve Výboru TJ, včetně jednatele. 

 
- Volba JEDNATELE (statutární zástupce TJ – volí se jmenovitě/samostatně): 
  
1/ Jméno a příjmení: ………………………………….. 
 
2/ Jméno a příjmení: …………………………………… 
 

Pozn.: Nezvolený kandidát může kandidovat na další místa ve Výboru TJ. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Volba dalších členů VÝBORU JEDNOTY a případně jejich náhradníků (je možné volit 
jednotlivě, nebo najednou, min. počet členů Výboru je 3 osoby): 
 

  1/ Náčelník: Jméno a příjmení: …………………………………….. 

  2/ Náčelnice: Jméno a příjmení: …………………………………………… 

  3/ Vzdělavatel: Jméno a příjmení: ………………………………………… 

  4/ Předseda Odboru sportu: Jméno a příjmení: ………………………………. 

  5/ Hospodář: Jméno a příjmení: ……………………………………………. 

  6/ Jméno a příjmení: ………………………………………….. 

  7/ Jméno a příjmení: …………………………………………... 

  8/ Jméno a příjmení: …………………………………………… 

 
- Volba KONTROLNÍ KOMISE a jejich náhradníků (je možné volit jednotlivě, nebo najednou): 
 

1/ Jméno a příjmení: ………………………………. 

2/ Jméno a příjmení: ………………………………. 

3/ Jméno a příjmení: ……………………………… 
V Tělocvičné jednotě s počtem zletilých členů menším než 50, může funkci kontrolní komise vykonávat jen jeden člen, který je pověřen výkonem 
kontrol. 



 
 

 
 
VOLBA DO ORGÁNŮ ŽUPY A ČOS: 
 
 
- Volba VYSLANCE a jejich náhradníků - člena VALNÉ HROMADY ŽUPY na období 2019 – 2022 
a účastníka VALNÉ HROMADY ŽUPY konané 28. 4. 2019  (počet vyslanců za TJ určuje klíč): 
 
1/ Jméno a příjmení: 

2/ Jméno a příjmení: 

3/ Jméno a příjmení: 

- Náhradník: 

 

- Volba kandidáta (ze zvolených vyslanců) na člena PŘEDSEDNICTVA ŽUPY včetně případného 
návrhu na konkrétní funkci (starosta, místostarosta, jednatel) : 
 

Jméno a příjmení:    Funkce: 

Jméno a příjmení:    Funkce: 

 
- Volba kandidáta na člena KONTROLNÍ KOMISE ŽUPY: 
 

Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení: 

 
 
- Volba kandidáta na člena VÝBORU ČOS, případně i do Předsednictva ČOS: 
 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

 
  
- Volba kandidáta na člena KONTROLNÍ KOMISE ČOS nebo ROZHODČÍ KOMISE ČOS: 
 

Jméno a příjmení:       Název komise:  

Jméno a příjmení:       Název komise:  

 
 
- Volba kandidáta na člena KOMISÍ ČOS (rozpočtová, investiční, pro správu sokolského majetku, 
propagace, pro vyznamenání, zdravotní, pro vzdělávání): 
 
Jméno a příjmení:      Název komise:  

 
 

 


