
VOLEBNÍ ŘÁD 
Krajské hospodářské komory  

Královehradeckého kraje  
 
 

účinné od  28. 4. 2016 
 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 
 

§1 
Volební řád (dále jen „řád“) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále jen 
„komora“) je interní normou, která upravuje podmínky voleb do jejích orgánů, tj.: 

- delegátů na shromáždění delegátů 
- členů představenstva komory,  jejího předsedy a místopředsedy 
- členů dozorčí rady komory  
- zástupců a náhradníků do orgánů HK ČR (pokud volební shromáždění nerozhodne jinak) 
- členů rady oblasti a jejího předsedy 
- členů rady krajské sekce a jejího předsedy. 

 
 

§2 
Aktivní volební právo 

1)  Člen komory má právo volit orgány komory podle §1. Za právnické osoby má právo volit fyzická 
osoba, která je jejich statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je členem tohoto 
statutárního orgánu. 

2)  Právo volit nemají fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž 
způsobilost k právním úkonům byla omezena.  

3)  Podle počtu členů komory stanoví představenstvo klíč pro volbu delegátů. V případě, že počet 
členů komory je menší než 200, tvoří delegáty přímo všichni členové. Rozhodné datum pro 
stanovení počtu členů komory je termín 30 dnů před dnem konání volebního shromáždění. 

4)  Delegátem shromáždění může být jen ten člen komory, který je zapsán v evidenci jejích členů a 
má k rozhodnému datu dle odst. 3 uhrazeny vůči komoře všechny své závazky. 

 
 

§3 
Pasivní volební právo 

1)  Členství v orgánech komory je nezastupitelné. 
2)  Do orgánů komory může být zvolen každý člen komory, který má právo volit podle tohoto řádu a 

který v den voleb dosáhl věku 21 let. Za právnické osoby může být zvolen jejich statutární 
zástupce nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu.  

3)  Kandidátem na předsedu představenstva komory a předsedu dozorčí rady nemůže být 
přidružený člen nebo jeho statutární orgán. 

4)  Kandidátem do orgánu komory nemůže být osoba, která byla podle trestního práva pravomocně 
postihnuta za úmyslný trestný čin související s jejími podnikatelskými aktivitami. 



 
§4 

Oblastní shromáždění 
1)  Členové oblastního shromáždění navrhují na svém zasedání veřejnou volbou – není-li na místě 

rozhodnuto jinak – své zástupce a jejich náhradníky do orgánů komory, tj. do představenstva a 
dozorčí rady.  Jejich počet je určen rozhodnutím představenstva komory podle počtu členů 
v oblasti k rozhodnému datu podle § 2 odst. 3 tohoto řádu. Členové KHK KHK bez ohledu na 
místo sídla společnosti se účastní komorového života a jsou evidováni jednatelstvím v té oblasti 
KHK KHK, pro kterou se sami rozhodnou. 

2)  Nejprve jsou zvoleni zástupci do představenstva komory včetně náhradníků a poté zástupci do 
dozorčí rady komory včetně náhradníků, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. 

3)  Volbou navržení zástupci do představenstva komory a dozorčí rady tvoří zároveň radu oblasti, 
která si do 14 dnů zvolí svého předsedu. 

4)  Jednotlivé oblastní kandidátky budou písemně předány alespoň 10 dní před shromážděním 
delegátů na úřad komory, který z nich sestaví celkovou kandidátku.  

 
 

§5 
Shromáždění delegátů 

1)  Shromáždění delegátů nejprve volbou schvaluje veřejným hlasováním hromadně členy 
představenstva komory a členy dozorčí rady komory ze zvolených zástupců oblastních 
shromáždění. Kandidáty do orgánů komory (kromě předsedy představenstva) nelze navrhovat 
na shromáždění delegátů. 

2)  Shromáždění delegátů volí tajnou volbou z řad zvolených členů představenstva předsedu 
představenstva a místopředsedu představenstva komory a to z kandidátů, kteří se svojí 
kandidaturou vyslovili souhlas. 

3)  Zrušeno 
4)  Předsedu dozorčí rady zvolí dozorčí rada na své první schůzi, která se uskuteční do 14 dnů ode 

dne volebního shromáždění. 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Průběh voleb 

 
 

§6 
Organizační zabezpečení voleb a volební komise 

1)  Volby organizačně zabezpečuje volební komise, kterou volí veřejnou volbou shromáždění 
delegátů. Komise se skládá ze tří členů, kteří si zvolí předsedu. 

2)  Volební komise: 
a) dozírá na dodržování právních předpisů, tohoto řádu a na průběh voleb, 
b) registruje návrhy kandidátů, 
c) zjišťuje a uveřejňuje výsledky voleb, 
d) po skončení voleb předá veškeré materiály k archivaci úřadu komory. 

3)  Členem volební komise nemůže být kandidát do orgánů komory. 
 
 



§7 
Kandidáti 

1)  Kandidáty do orgánů komory (představenstva, dozorčí rady a orgánů HK ČR) navrhují členové 
komory na svých oblastních shromážděních. 

2)  Pro volbu členů představenstva a dozorčí rady komory jsou kandidátní listiny sestavovány 
s respektováním ustanovení §7 odst. 1 statutu komory a jsou složeny z dílčích kandidátek 
s volbou navrženým pořadím členy komory v jednotlivých oblastech. 

3)  Kandidáty na předsedu představenstva a místopředsedu komory mohou navrhovat jen účastníci 
shromáždění delegátů. Navrhování musí být ukončeno před započetím volby. 

4)  Kandidáty mohou být pouze členové komory, kteří splňují podmínky § 3 tohoto řádu. 
5)  Kandidát musí s kandidaturou souhlasit, a to podpisem písemného prohlášení1, v němž zároveň 

výslovně uvede, že splňuje podmínky § 3 tohoto řádu. Kandidáty, u nichž není splněna tato 
podmínka, komise vyškrtne ze seznamu kandidátů. 

6)  Kandidát, zvolený na základě nepravdivého prohlášení, ztrácí dnem prokázáním této skutečnosti 
svůj mandát. 

 
 

§8 
Způsob volby 

1)  Při zjišťování prezence účastníků shromáždění obdrží každý takto registrovaný člen hlasovací 
lístek pro veřejné hlasování. 

2)  Průběh voleb řídí předseda volební komise. 
3)  Volby členů představenstva a členů dozorčí rady jsou veřejné, volba předsedy představenstva 

komory je tajná. 
4)  Při veřejné volbě přednese předseda volební komise dílčí kandidátky za jednotlivé oblasti 

s takovým pořadím kandidátů, v jakém budou voleni (vč. náhradníků). Kandidátky jsou pak 
společně schvalovány aklamací pomocí hlasovacích lístků. 

5)  Při tajné volbě obdrží každý účastník shromáždění z řad členů komory od volební komise 
hlasovací lístek se jmény kandidátů opatřený razítkem komory. Volič ponechá na hlasovacím 
lístku jméno a příjmení kandidáta, pro nějž hlasuje, a ostatní škrtne. Takto upravený volební 
lístek vhodí do volební schránky. 

 
§9 

Výsledek volby 
1)  Výsledky veřejných voleb zjišťují skrutátoři, zvolení shromážděním delegátů. Součet dílčích 

výsledků jejich sčítání ohlásí veřejně předseda volební komise jako počet hlasů „pro“, „proti“ a 
„zdržel se“. 

2)  Po ukončení tajného hlasování otevře předseda za přítomnosti ostatních členů volební komise 
volební schránku. 

3)  Po vyjmutí hlasovacích lístků vyloučí komise hlasovací lístky neplatné, za které se považují 
hlasovací lístky, kterými není předepsaná kandidátní listina, lístky celé škrtnuté či zničené a lístky 
jinak nesrozumitelné. 

4)  Na základě platných hlasovacích lístků se sečtou počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé 
kandidáty. 

5)  Kandidát, který získá v prvním kole většinu hlasů, je zvolen předsedou představenstva komory. 
Pokud žádný z kandidátů nezíská většinu hlasů, postupují do druhého kola voleb první dva 
kandidáti s největším počtem hlasů. 

                                                 

1  Viz vzor v příloze tohoto řádu 



6)  Pokud ani ve druhém kole nezíská některý z kandidátů většinu hlasů, pokračuje volba třetím 
kolem, které se uskuteční po přestávce vyhlášené předsedou volební komise. 

7)  Ve třetím kole je zvolen kandidát s větším počtem hlasů. Pokud mají oba kandidáti stejný počet 
hlasů, je zvolen kandidát s celkově větším počtem hlasů obdržených ve všech třech kolech volby. 
Pokud i tento počet hlasů je pro oba kandidáty shodný, rozhodně o jejich pořadí los, provedený 
předsedou volební komise.  

8)  V případě, že na posledním volitelném místě je více kandidátů se stejným počtem hlasů, určí se 
zvolený kandidát resp. jejich další pořadí losem, provedeným předsedou volební komise.  

9)  Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případnou kooptaci v pořadí podle počtu 
obdržených hlasů. 

10)  Po sečtení hlasů vyhlásí předseda volební komise výsledek volby. 
11)  Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíše předseda a 

ostatní členové komise. 
12)  Zápis o volbě obsahuje: 

a) dobu počátku a ukončení hlasování, 
b) celkový počet voličů, 
c) počet odevzdaných hlasovacích lístků, 
d) počet neplatných hlasovacích lístků, 
e) pořadí zvolených kandidátů podle počtu platných hlasů pro ně odevzdaných a další pořadí 

ve volbách spolu s počtem platných hlasů v jednotlivých kolech volby  
 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
Závěrečná ustanovení 

 
 

§10 
Platnost a účinnost volebního řádu 

1)  Tento řád byl přijat na shromáždění delegátů komory dne 28. 4. 2016 a tímto dnem také nabyl 
platnosti a účinnosti. 

 



 

Vzor písemného prohlášení 

navrženého kandidáta 

 

 

Čestné prohlášení kandidáta 
 

Já (jméno, příjmení) ................................................…............ rok nar. ........................... 
jakožto kandidát navržený na volbu do (název orgánu) ...........................................…… 

Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, na volební období od 
.......................................... 

čestně prohlašuji, že: 
 souhlasím se svojí kandidaturou na uvedenou funkci, 
 splňuji podmínky § 3 volebního řádu KHK KHK, tedy zejména že: 

a) v současnosti nejsem  podle trestního práva pravomocně postihnut za úmyslný trestný čin 
související s mými podnikatelskými aktivitami, 

b) jsem jako člen komory podnikatelem – fyzickou osobou, nebo jsem statutárním zástupcem 
nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je členem komory, 

c) mám nebo právnická osoba, kterou zastupuji, má ke dni konání volby vůči komoře 
vyrovnané veškeré závazky 

 a beru na vědomí, že toto mnou podepsané prohlášení je předpokladem pro mé právo být volen 
do orgánů komory. 

 
 
Datum: .................................. 
  
   podpis 
 


