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VOLEBNÍ ŘÁD OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Volební řád Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou (dále jen komora, nebo OHK) 

upravuje podmínky voleb do všech orgánů komory a zástupců na sněm HK ČR a delegátů na 

valnou hromadu KHK Liberec. 

 

§ 2 

Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním, pokud není tímto 

volebním řádem stanoveno jinak. 

 

§ 3 

1) Právo volit má každý člen komory. 

2) Za právnické osoby má právo volit fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem,  

      nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu. 

3) Za fyzické osoby- osoby samostatně výdělečně činné, má právo volit tato fyzická osoba 

4) Právo volit nemají fyzické osoby, které nejsou svéprávné nebo jejichž svéprávnost byla 

omezena. 

 

§ 4 

Do orgánů komory může být zvolen každý člen komory, který má právo volit podle tohoto 

volebního řádu. Za právnické osoby mohou být voleni jejich statutární zástupci. 

 

§ 5  

Funkční období orgánů komory je tříleté. Funkční období členů orgánů OHK, kteří byli 

kooptováni v období mezi jednáními shromáždění delegátů, stejně jako funkční období 

ostatních členů orgánů OHK končí řádným zvolením nových orgánů. Volba nových orgánů 

musí být uskutečněna před uplynutím délky funkčního období. V mimořádném případě, kdy 

se v původním termínu řádné jednání shromáždění delegátů neuskutečnilo a skončilo funkční 

období orgánů, je stávající představenstvo oprávněno svolat náhradní shromáždění delegátů. 

 

§ 6 

1) Členství v orgánech komor je nezastupitelné (§ 7 odst. 5 zákona č. 301/1992 Sb.). 

2) Pokud členu orgánu zanikne členství v komoře (tím, že mu členství zanikne jako fyzické 

     osobě, nebo že členství zanikne právnické osobě, kterou zastupuje), zaniká mu současně  

     členství v orgánu, do něhož byl zvolen. Členství v orgánu dále zaniká úmrtím člena. 

3) Člen orgánů OHK se může vzdát členství v OHK nebo může z funkce odstoupit. Své 

rozhodnutí je povinen písemně oznámit orgánu OHK, jehož je členem. Výkon funkce 

předsedy OHK určeným místopředsedou končí zvolením nového předsedy na nejbližším 

řádném jednání shromáždění delegátů OHK. 

4) Nemůže-li předseda ze závažných důvodů svou funkci vykonávat, přísluší výkon jeho 

funkce místopředsedovi, jehož zvolí představenstvo OHK. Výkon funkce předsedy OHK 

vykonávaný místopředsedou končí výkonem práce původním předsedou, nebo zvolením 

nového předsedy na nejbližším jednání shromáždění delegátů. 

5) Orgán OHK, u něhož došlo ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v důsledku 

odvolání člena, odstoupení z funkce, vzdání se členství v hospodářské komoře nebo v 

důsledku úmrtí či zániku člena-právnické osoby nebo proto, že člen orgánu OHK přestal 
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splňovat podmínky pro volbu do orgánů OHK (§ 6 odst. 2 tohoto volebního řádu), může na 

návrh předsedy v případě kooptace do představenstva nebo na návrh předsedy dozorčí rady 

v případě dozorčí rady kooptovat zastupující členy. Kooptace není možná u funkce 

předsedy a místopředsedů. Kooptovaný člen orgánu OHK má ode dne kooptace práva a 

povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen orgánu hospodářské komory 

musí být na nejbližším zasedání shromáždění delegátů potvrzen jako řádný člen tohoto 

orgánu. Není-li ve funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu OHK končí dnem a hodinou 

ukončení shromáždění delegátů, který ho měl ve funkci potvrdit. Splnění podmínek pro 

výkon funkce kooptovaného člena orgánu ověřuje orgán, do něhož je člen kooptován 

(představenstvo, dozorčí rada). 

6) Počet kandidátů pro volby jednotlivých orgánů má být přiměřeně vyšší než je počet  

     funkčních míst nebo počet členů orgánů. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Volby delegátů 

 

§ 7 

1) Volební obvod tvoří území okresu Jablonec nad Nisou podle stavu v den vyhlášení voleb. 

 

§ 8 

1) Při stanovení počtu delegátů se vychází z počtu členů komory v příslušném okrese. 

2) Počet delegátů stanoví statut komory.   

3) Představenstvo komory může stanovit, že shromáždění delegátů se mohou zúčastnit všichni 

členové komory. Volby delegátů se v tomto případě nekonají a za delegáta je považován 

každý člen komory. V tomto případě je řádně svolané shromáždění delegátů 

usnášeníschopné při jakémkoli počtu přítomných delegátů. 

  

§ 9 

1) Kandidáti do jednotlivých orgánů se delegátům před vlastním volebním aktem představí. 

Kandidát má 3 minuty na to, aby se představil.  

 

§ 10 

1) Předpokladem pro uplatnění volebního práva je zápis delegáta do seznamu delegátů, 

kterým je seznam členů. 

2) Tento seznam sestaví představenstvo komory, popř. úřad komory a vyvěsí je na úřední 

vývěsce komory. O vyvěšení seznamu delegátů vyrozumí představenstvo, popř. úřad 

způsobem v místě obvyklým. 

3) Každý delegát může upozornit ústně či písemně představenstvo na chyby a nesprávnosti  

     v seznamu delegátů a navrhnout opravu. 

 

§ 11 

1) Volby organizačně zabezpečuje volební komise. 

2) Členy volební komise navrhují delegáti a schvaluje shromáždění delegátů. 

3) Volební komise má minimálně 3 členy. Počet členů volební komise musí být vždy lichý. 

Volební komise ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedu. 

4) Členové volební komise se ujímají své funkce podpisem slibu tohoto znění: „Slibuji na  

     svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat funkci a budu se při tom řídit zákony,  

     jinými právními předpisy a volebním řádem komory“. 

5) Předseda nebo jiný člen volební komise nesmí být volen do orgánů komory. 
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6) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy volební komise. 

 

§ 12 

1) Volební komise zejména: 

     a) dozírá na dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a na průběh voleb, 

     b) registruje kandidátní listiny, do orgánů OHK a kandidátů na zástupce na sněm HK ČR a 

delegátů na valnou hromadu KHK Liberec. 

     c) organizuje jednotlivé volby a uveřejňuje výsledky voleb, 

     d) vyhotovuje a odevzdává zápis o výsledku voleb, 

      e) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci úřadu komory. 

 

§ 13 

1) Kandidáty navrhují písemně členové komory představenstvu komory. Navrhování musí  

      být ukončeno nejpozději 14 dnů před dnem konání shromáždění delegátů. Návrhy se 

podávají zároveň i na nižší funkce, do kterých je kandidát v případě neúspěchu ve volbě 

vyšších orgánů navrhován. 

2) Kandidáty mohou být pouze členové komory. 

3) Kandidátní listinu sestavuje z doručených návrhů úřad komory. 

4) Kandidát musí s kandidaturou souhlasit. 

5) Volební komise projednává kandidátní listinu a škrtne kandidáty, u nichž není splněna  

     podmínka podle odstavce 4. 

6) Kandidát se může do 3 dnů před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury  

     oznámením představenstvu komory.  Představenstvo zajistí zveřejnění tohoto oznámení. 

7) Členové komory budou s kandidátní listinou seznámeni na úředních vývěskách komory 

nejpozději 3 pracovní dny před konáním shromáždění delegátů. Tímto není dotčena 

možnost výjimečného podání doplňujících návrhů přímo na shromáždění delegátů a to 

v případě důvodu hodného zvláštního zřetele. 

 

§ 14 

1) Konání voleb musí být oznámeno delegátům OHK v písemné pozvánce na shromáždění 

delegátů OHK, kterou představenstvo OHK zašle delegátům tak, aby ji obdrželi alespoň 21 

dní předem. Současně je představenstvo OHK vyzve k navrhování kandidátů. 

 

§ 15 

1) Předseda volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti dalších  

      členů komise volební schránku. Zkontroluje dále vybavení volební místnosti. 

 

§ 16 

1) Volebního aktu má právo se zúčastnit každý člen komory zapsaný v seznamu delegátů.  

      V případě, že některý člen nebude uveden v tomto seznamu, je povinen prokázat, že je   

      členem komory, a že je oprávněn volit. Poté bude do seznamu doplněn. 

2) Hlasovací lístky se členové komory vyzvednou osobně v den voleb na místě při prezentaci 

shromáždění delegátů 

 

§ 17 

1) Po provedení kontroly podle § 15 odst. 1 prohlásí předseda volební komise volby za 

zahájené. Jako první hlasují předseda a ostatní členové komise. 

2) Delegát hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

3) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ponechá volič na hlasovacím lístku     
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jména a příjmení kandidátů, pro něž hlasuje. Jména a příjmení kandidátů, pro něž 

nehlasuje, přeškrtne. Takto upravený hlasovací lístek vhodí, před volební komisí do 

volební schránky. 

 

§ 18 

1) Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda volební 

komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ve volební místnosti a důstojného průběhu 

hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. 

 

§ 19 

1) Po ukončení hlasování dá předseda za přítomnosti ostatních členů volební komise otevřít 

volební schránku. Komise vyjme hlasovací lístky, spočítá lístky a porovná počet lístků se 

seznamem delegátů.  

2) Po vynětí hlasovacích lístků vyloučí komise neplatné hlasovací lístky. Za neplatné se 

považují hlasovací lístky, kterými nejsou předepsané hlasovací lístky, na nichž jsou jména 

a příjmení dopisována a hlasovací lístky, které jsou celé přeškrtnuty či jinak zničeny. 

3) Na platných hlasovacích lístcích se sečtou počty hlasů, které byly odevzdány pro jednotlivé 

kandidáty. 

4) Po ukončení sčítání hlasů vyhotoví volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování. 

Zápis podepíše předseda a ostatní členové komise. 

5) Zápis obsahuje zejména: 

          a) den a místo hlasování, 

          b) celkový počet  delegátů/členů OHK zapsaných do seznamu. 

          c) počet delegátů, kterým byly vydány hlasovací lístky 

          d) počet odevzdaných hlasovacích lístků 

          e) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. 

6) Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ohlásí předseda 

      volební komise výsledek hlasování a jeden stejnopis zápisu předá neprodleně 

předsednictvu komory.  

7) Volební komise uveřejní celkové výsledky voleb ihned po podepsání zápisu o výsledku 

voleb. 

 

§ 20 

1) Zvoleni jsou kandidáti, kteří dosáhly nejvyššího počtu odevzdaných platných hlasů. 

2) Volby jsou platné, účastní-li se jich nadpoloviční většina delegátů. Při použití postupu dle 

§8 odst. 4 jsou volby platné při jakémkoliv počtu delegátů.  

3) Kandidáti jsou zvoleni v pořadí s nejvyšším počtem platných hlasů za předpokladu, že 

současně získají hlasy nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 

4) V případě, že by kandidát neobdržel v prvním kole potřebný počet hlasů nebo pokud by 

více kandidátů získalo stejný počet hlasů, koná se druhé kolo voleb, ve kterém je zvolen 

kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů.  
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ČÁST TŘETÍ 

VOLBY ORGÁNŮ KOMORY 

A ZÁSTUPCŮ DO VŠEOBECNÉ SNĚMOVNY 

 HK ČR a KHK Liberec. 

 

§ 21 

1) Shromáždění delegátů volí: 

       a) předsedu, místopředsedu a členy představenstva, 

       b) dozorčí radu, 

       c) zástupce do všeobecné sněmovny Hospodářské komory České republiky (dále HK 

ČR), 

       d) delegáty na valnou hromadu KHK Liberec (dle volebního řádu KHK Liberec) 

       e) členy smírčí komise, pokud je zřízena. 

2) Předseda, místopředsedové a členové představenstva jsou voleni z členů komory. 

3) Počet členů představenstva a počet místopředsedů je stanoven v jednacím řádu komory.  

Počet zástupců do všeobecné sněmovny HK ČR stanoví pro každý okres představenstvo 

HK ČR, a to tak, aby každá komora měla 2 zástupce a jejich náhradníky. 

4) Podmínkou účasti zástupce OHK na sněmu HK ČR, je předložení dokladu minimálně 45 

kalendářních dní před datem konání sněmu HK ČR o tom, že zástupce byl shromážděním 

delegátů OHK zvolen. 

 

§ 22 

1) Kandidátní listiny plní současně funkci hlasovacích lístků. 

2) Hlasovací lístky budou předány delegátům na shromáždění delegátů. 

3) Hlasovací lístky vyhotoví úřad OHK. 

4) O každém z orgánů se hlasuje samostatně, přičemž volba předsedy je vždy tajná. 

    O způsobu voleb místopředsedů, dozorčí rady a zástupců do všeobecné sněmovny  

    HK ČR a KHK Liberec rozhodne shromáždění delegátů na místě veřejným hlasováním. 

 

§ 23 

1) Volby organizačně zabezpečuje volební komise. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 30 

Nabytím účinnosti tohoto volebního řádu se ruší stávající volební řád OHK. Tento volební řád 

nabývá účinnosti schválením shromáždění delegátů OHK. Shromáždění delegátů OHK 

schválilo tento volební řád dne 28. 11. 2016 


