VOLEBNÍ ŘÁD
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HODONÍN

www.ohkhodonin.cz

1

Článek 1
Základní ustanovení
1. Volební řád Okresní hospodářské komory Hodonín (dále jen OHK Hodonín)
upravuje podmínky voleb do všech orgánů OHK Hodonín a delegátů na Sněm HK
ČR a KHK.
2. Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním, pokud
orgán, který volbu provádí, nenavrhne a příslušné shromáždění neschválí
hlasování veřejné.
3. Každý člen komory má právo volit. Právnické osoby zastupuje člen statutárního
orgánu, nebo fyzická osoba statutárním orgánem k tomu zmocněná.
4. Do orgánů OHK Hodonín může být zvolen každý člen komory, který má právo volit
podle tohoto volebního řádu a který nejpozději v den voleb dosáhl věku 21 let.
5. Funkční období je nejvýše tříleté. Členové orgánů OHK Hodonín mohou být voleni
opětovně.
Článek 2
Volba delegátů na sněm HK ČR a valnou hromadu KHK
1. Zasedání shromáždění delegátů OHK Hodonín volí delegáty na sněm HK ČR a
valnou hromadu KHK.
Článek 3
Volba členů představenstva a dozorčí rady,
předsedy a místopředsedů představenstva
1. Zasedání shromáždění delegátů OHK Hodonín volí členy představenstva, předsedu
a místopředsedy představenstva a členy dozorčí rady OHK Hodonín.
Článek 4
Organizace voleb
1. Konání voleb bude oznámeno členům OHK Hodonín v pozvánce na Shromáždění
delegátů.
2. Hlasovací lístky vydá volební komise.
3. Volební komise je tříčlenná.
4. Ze svých členů určí volební komise předsedu a místopředsedu.
5. Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny členů nadpoloviční
většinou hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
6. 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, ostatními obecně závaznými právními předpisy a volebním řádem
Okresní hospodářské komory Hodonín“.
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7. Volební komise zejména.
a) registruje návrhy kandidátů do orgánů OHK Hodonín,
b) zjišťuje a uveřejňuje výsledky voleb,
c) dozírá na dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a na průběh
voleb,
d) vyhotovuje a odevzdává zápis o výsledku voleb,
e) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci úřadu OHK
Hodonín.
Článek 5
Volba představenstva
1. Představenstvo je voleno shromážděním delegátů OHK Hodonín.
2. Počet členů představenstva je OHK Hodonín je stanoven ve Stanovách OHK
Hodonín.
3. Kandidáty na členy představenstva navrhují členové OHK Hodonín - delegáti
shromáždění delegátů OHK Hodonín.
4. Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu nebo musí být
předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
5. Členové představenstva se volí tajným hlasováním.
6. Pro zvolení do představenstva rozhoduje absolutní počet získaných hlasů. To
znamená, že se stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a kandidáti,
kteří zaujmou v pořadí místa do počtu volných míst členů orgánů OHK Hodonín
jsou zvoleni.
7. Je-li více kandidátů se stejným počtem hlasů přesahující stanovený počet,
postupují tito kandidáti do dalšího kola, ve kterém se členem představenstva
stává ten, který získá větší počet hlasů.
Článek 6
Volba předsedy představenstva
1. Volba předsedy probíhá tajným hlasováním na shromáždění delegátů OHK
Hodonín.
2. Kandidáti mohou být navrhováni jen z řad členů zvoleného představenstva OHK
Hodonín.
3. Kandidáty na předsedu mohou navrhovat účastníci shromáždění delegátů OHK
Hodonín.
4. Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně.
5. Kandidát má při vyjádření souhlasu maximálně tři minuty na představení se.
6. Kandidáti se napíší na tabuli v pořadí tak, jak byli navrženi.
7. Po výzvě k hlasování napíše delegát na hlasovací lístek jedno jméno spolu s
pořadovým číslem kandidáta tak, jak je napsáno na tabuli a vhodí do urny. Jinak
upravený hlasovací lístek je neplatný.
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8. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů je zvolen předsedou představenstva OHK
Hodonín. Je-li více kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, postupují tito kandidáti do
dalšího kola, kde se volí způsobem podle článku 6, odstavce 7. Takto se postupuje
do té doby, než je zvolen jeden z navržených kandidátů.
Článek 7
Volba místopředsedů představenstva
1. Místopředsedové představenstva mohou být navrhováni jen z řad členů zvoleného
představenstva.
2. Počet místopředsedů OHK Hodonín je stanoven ve Stanovách OHK Hodonín.
3. Volba místopředsedů probíhá tajným hlasováním na shromáždění delegátů OHK
Hodonín.
4. Postupuje se dle volby předsedy OHK Hodonín.
Článek 8
Volba dozorčí rady
1. Členy dozorčí rady volí shromáždění delegátů tajně.
2. Počet členů dozorčí rady je stanoven ve Stanovách OHK Hodonín.
3. Kandidáty na členy dozorčí rady navrhují členové OHK Hodonín - delegáti
shromáždění delegátů OHK Hodonín.
4. Hlasování je tajné a postupuje se obdobně, jako u volby představenstva OHK
Hodonín.
5. Předsedu a místopředsedu volí členové dozorčí rady ze svého středu.
Článek 9
Volba delegátů na sněm HK ČR a valnou hromadu KHK
1. Delegáty na sněm Hospodářské komory ČR volí shromáždění delegátů OHK
Hodonín dle zákona č.301/92 Sb., Stanov a Jednacího řádu, případně dalších
relevantních dokumentů Hospodářské komory České republiky.
2. Delegáty na valnou hromadu KHK volí Shromáždění delegátů OHK Hodonín dle
Stanov, Jednacího řádu, případně dalších relevantních dokumentů Krajské
hospodářské komory.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
Tento volební a hlasovací řád OHK Hodonín byl schválen na shromáždění delegátů
OHK Hodonín dne 4. listopadu 2010
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