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Část I. 

 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

 

Tento volební řád Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (dále jen „KHK 

MSK“) upravuje podmínky voleb do všech volených orgánů KHK MSK. 

 

§ 2 

 

Volby se konají na území České republiky na základě rovného volebního práva veřejným 

hlasováním, pokud není zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky (dále jen „Zákon“) nebo tímto volebním řádem stanoveno 

jinak. 

 

§ 3 

 

(1) Právo volit delegáty do shromáždění delegátů má každý člen Hospodářské komory České 

republiky (dále jen „HK ČR“ nebo „Komora“), který je u KHK MSK ke dni rozesílání 

pozvánky na jednání shromáždění delegátů registrován v kmenovém členství. 

 

(2) Za právnické osoby mají právo volit fyzické osoby, které jsou jejich statutárním orgánem 

nebo členem jejich statutárního orgánu. 

 

(3) Volebního aktu má právo se zúčastnit každý delegát KHK MSK. 

 

(4) Volební (hlasovací) lístky budou předány delegátům na shromáždění delegátů. 

 

(5) Vyhotovení volebních (hlasovacích) lístků zabezpečuje představenstvo KHK MSK. 

 

§ 4 

 

(1) Do orgánů KHK MSK může být zvolen v souladu s tímto volebním řádem každý člen 

Komory, který je registrován v kmenovém členství u KHK MSK, tzn. každá fyzická 

osoba, která má právo volit podle tohoto volebního řádu (§ 3 odst. 1 tohoto volebního 

řádu). Za právnické osoby mohou být do orgánů KHK MSK voleny fyzické osoby, které 

jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů těchto právnických osob. 

 

(2) Členové orgánů KHK MSK musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro 

členy statutárních orgánů právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. 

 

Část II. 

 

Funkční období 

 

§ 5 

 

(1) Funkční období všech zvolených členů orgánů KHK MSK je tříleté. 

 



3 
 

(2) Funkční období členů orgánů, kteří byli zvoleni nebo kooptováni v průběhu funkčního 

období daného orgánu KHK MSK končí stejně jako u ostatních členů daného orgánu 

KHK MSK řádným zvolením nových členů daného orgánu KHK MSK, a to 

shromážděním delegátů KHK MSK, které se musí uskutečnit před uplynutím délky 

funkčního období dle odst. (1).  

 

Část III. 

 

Volby delegátů do shromáždění delegátů KHK MSK 

 

§ 6 

 

(1) Delegáti pro shromáždění delegátů KHK MSK mohou být voleni pouze členy Komory, 

kteří jsou u KHK MSK registrovaní v kmenovém členství.  

 

(2) Volby delegátů a náhradníků se konají na samostatných členských shromážděních, a to 

zvlášť na shromáždění kmenových členů, kteří vstoupili do KHK MSK prostřednictvím 

Oblastní hospodářské komory pro oblast Třinec, a zvlášť na shromáždění kmenových 

členů, kteří nevstoupili do KHK MSK prostřednictvím Oblastní hospodářské komory pro 

oblast Třinec. 

 

(3) Volby delegátů jsou prováděny dle klíče 1:10, tzn., že jeden delegát zastupuje maximálně 

10 kmenových členů takto: celkový počet delegátů se stanoví jako 10 procent ze stavu 

kmenových členů zaokrouhleno na celé desítky nahoru, kteří vstoupili do KHK MSK 

prostřednictvím Oblastní hospodářské komory pro oblast Třinec, resp. jako 10 procent ze 

stavu kmenových členů zaokrouhleno na celé desítky nahoru, kteří nevstoupili do KHK 

MSK prostřednictvím Oblastní hospodářské komory pro oblast Třinec; a to k rozhodnému 

datu, kterým je stav členů KHK MSK vykázaný pro evidenci HK ČR k 31. 12. roku 

předcházejícího roku voleb.  

 

(4) Náhradníci jsou voleni souběžně s delegáty na každém samostatném členském 

shromáždění kmenových členů podle odst. 2), pro každé členské shromáždění kmenových 

členů samostatně v počtu a to 10 procent z celkového počtu delegátů zaokrouhleného na 

celé desítky nahoru. 

 

(5) Delegáti a náhradníci jsou voleni na základě jedné kandidátní listiny („en bloc“). Funkční 

období zvolených delegátů je tři roky. 

 

(6) Takto zvolení delegáti se povinně zúčastňují shromáždění delegátů KHK MSK po celé 

funkční období. 

 

(7) Pro volbu delegátů je možné využít korespondenčního hlasování i technických prostředků 

„per rollam“. 
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Část IV. 

 

Volby orgánů 

 

Orgány KHK MSK 

 

§ 7 

 

(1) Shromáždění delegátů volí: 

 

a) předsedu, 1., 2. a 3. místopředsedu a ostatní členy představenstva včetně 

náhradníků, 

b) dozorčí radu včetně náhradníků, 

c) delegáty na sněm HK ČR včetně náhradníků, 

d) případně smírčí komisi. 

 

(2) Představenstvo má nejméně 5, nejvýše 19 členů. Členy představenstva KHK MSK jsou 

předseda, 3 místopředsedové, předsedové okresních hospodářských komor MSK, 

předseda oblastní hospodářské komory pro oblast Třinec a další členové zvolení 

shromážděním delegátů v souladu s volebním řádem KHK MSK. 

 

(3)  Dozorčí rada je volena v počtu stanoveném statutem KHK MSK. Dozorčí rada volí svého 

předsedu na jednání dozorčí rady tajným hlasováním. 

 

§ 8 

 

Volba předsedy KHK MSK 

 

(1) Kandidáti na předsedu mohou být navrhováni jen z řad kmenových členů KHK MSK. 

 

(2) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně, nebo musí být 

předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. 

 

(3) Kandidát má při vyjádření souhlasu 3 minuty na to, aby se představil. 

 

(4) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání kandidátů. 

 

(5) Kandidáti se napíšou na tabuli, případně se jejich jména zobrazí jiným způsobem (např. 

prostřednictvím elektronického projektoru) tak, jak byli navrženi, nebo v abecedním 

pořadí. 

 

(6) Volba probíhá formou tajného hlasování. Po výzvě k hlasování napíše každý delegát 

přítomný na shromáždění delegátů na rozdaný volební (hlasovací) lístek jedno příjmení a 

jméno tak, jak je napsáno na tabuli či jinak zobrazeno a vhodí lístek do volební urny. 

Jinak upravené volební lístky jsou neplatné. 

 

(7) Po ukončení voleb sečte volební komise hlasy jednotlivých delegátů a kandidát, který 

získal nadpoloviční většinu přítomných hlasů, je zvolen předsedou KHK MSK. Nezíská-li 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů žádný kandidát, postupují do dalšího kola 

dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů. Je-li více kandidátů 
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se stejným druhým  nejvyšším stejným počtem hlasů, kteří nezískali nadpoloviční většinu 

přítomných hlasů, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola spolu s kandidátem, 

který získal nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů. Ve druhém kole se volí způsobem 

podle ust. § 8, odst. (5) až (7) tohoto volebního řádu.  

 

(8) Je-li po druhém kole jediný kandidát s nejvyšším počtem hlasů, a na druhém místě 

kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů, více kandidátů s rovností nejvyšší počtu 

hlasů, nebo jediný kandidát s nejvyšším počtem hlasů a kandidáti s rovností druhého 

nejvyššího počtu hlasů, z nichž však žádný nedosáhl nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných delegátů, postupují takoví kandidáti do třetího kola. Ve třetím kole se volí 

způsobem podle odst. 6 a zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 

 

(9) V případě rovnosti hlasů i po třetím kole rozhodne volební komise shromáždění delegátů 

losem. 

 

§ 9 

 

Volba místopředsedů KHK MSK 

 

(1) Počet místopředsedů stanoví statut KHK MSK. Kandidáti na místopředsedy mohou být 

navrhováni jen z řad členů komory registrovaných u KHK MSK v kmenovém členství. 

 

(2) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidáti bezprostředně po návrhu ústně, nebo musí být 

předložen písemný souhlas kandidátů s kandidaturou. 

 

(3) Kandidáti se napíšou na tabuli, případně se jejich jména zobrazí jiným způsobem (např. 

prostřednictvím elektronického projektoru) tak, jak byli navrženi, nebo v abecedním 

pořadí. 

 

(4) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání kandidátů. 

 

(5) Volební komise provede veřejné hlasování o navržených kandidátech jednotlivě, a to 

v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda a 3. místopředseda. 

 

(6) Kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, jsou zvoleni 

místopředsedy KHK MSK. Pro případy nedosažení nadpoloviční většiny hlasů žádným 

z kandidátů se stejně jako pro případy rovnosti hlasů analogicky použije ustanovení § 8, 

odst. (7) až (9) tohoto volebního řádu. 

 

§ 10 

 

Volba dalších členů představenstva KHK MSK 

  

(1) Delegáti volí další členy představenstva do počtu stanoveného statutem KHK MSK a na 

nadcházející funkční období (§ 5 odst. (1) tohoto volebního řádu) upřesněného 

shromážděním delegátů KHK MSK. 

 

(2) Kandidáty mohou delegáti navrhovat volební komisi z řad kmenových členů Komory 

registrovaných u KHK MSK. 
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(3) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidáti bezprostředně po návrhu ústně, nebo musí být 

předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. 

 

(4) Kandidáti se napíšou na tabuli, případně se jejich jména zobrazí jiným způsobem (např. 

prostřednictvím elektronického projektoru) tak, jak byli navrženi, nebo v abecedním 

pořadí. 

 

(5) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání kandidátů. 

 

(6) Kandidáti se volí veřejně, a to jednotlivě, popř. je-li počet kandidátů shodný s počtem 

obsazovaných (volných) míst po schválení shromážděním delegátů „en bloc“. 

 

(7) Pro zvolení do představenstva rozhoduje dosažení nadpoloviční většiny počtu hlasů 

přítomných delegátů a současně absolutní počet těchto získaných hlasů, tzn., že se stanoví 

pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů, a kandidáti, kteří zaujmou v pořadí místa 

do počtu volných míst členů představenstva KHK MSK, jsou zvoleni s výhradou 

specifikovanou v odst. 8). V případě hlasování “en bloc“ je nutná pro zvolení 

nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 

 

(8) Přesahuje-li počet kandidátů se stejným počtem hlasů stanovený počet volných míst, 

postupují tito kandidáti do dalšího kola, ve kterém se členem představenstva stává ten 

kandidát, který získá vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů i po tomto kole rozhodne 

volební komise shromáždění delegátů losem.  

 

(9) Představenstvo je zvoleno, je-li zvolena alespoň nadpoloviční většina jeho členů. 

 

§ 11 

 

Volba dozorčí rady KHK MSK 

 

(1) Členové dozorčí rady jsou voleni z kmenových členů KHK MSK. 

 

(2) Hlasování je veřejné a postupuje se dle ustanovení upravujících volbu dalších členů 

představenstva KHK MSK. 

 

§ 12 

 

Volba smírčí komise KHK MSK 

 

(1) Shromáždění delegátů může rozhodnout o ustanovení a zvolení smírčí komise KHK 

MSK. Členové smírčí komise jsou voleni z řad kmenových členů komory. 

 

(2) Smírčí komise se volí v počtu členů stanoveném statutem nebo shromážděním delegátů. 

 

(3) Volby členů smírčí komise probíhají podle ustanovení upravujících volby dalších členů 

představenstva. 
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§ 13 

 

Volba zástupců a jejich náhradníků na sněm HK ČR 

 

(1) Volba zástupců a jejich náhradníků KHK MSK na sněm HK ČR probíhá veřejně. 

 

(2) Za zástupce, resp. náhradníky na sněm HK ČR jsou až do celkového počtu volených 

zástupců, resp. náhradníků zvoleni ti kandidáti, kteří byli zvoleni nadpoloviční většinou 

přítomných delegátů a dosáhli nejvyššího počtu platných hlasů. 

 

(3) Nedojde-li postupem podle odst. 2) ke zvolení zástupců, resp. náhradníků v potřebném 

počtu, postupují kandidáti, kteří nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

delegátů, do dalšího kola, ve kterém se zástupcem, resp. náhradníkem stávají ti kandidáti, 

kteří získají nejvyšší počet hlasů, a to až do celkového počtu doposud nezvolených 

zástupců, resp. náhradníků. V případě, že i po tomto kole bude více kandidátů se stejným 

počtem hlasů než doposud neobsazených míst, rozhodne volební komise shromáždění 

delegátů losem. 

 

(4) Každý delegát má na shromáždění delegátů jeden hlas; všechny hlasy jsou si rovny. 

 

(5) Delegát na shromáždění delegátů musí hlasovat osobně.  

 

(6) Hlasuje se zdvižením ruky, pozvánky, delegačního lístku apod.  

 

Část V. 

 

Organizace voleb 

 

§ 14 

 

Obecná ustanovení 

 

(1) Konání voleb musí být oznámeno delegátům KHK MSK v písemné pozvánce na 

shromáždění delegátů, kterou představenstvo KHK MSK zašle tak, aby ji obdrželi aspoň 

14 dnů předem. Současně vyzve k navrhování kandidátů. Kandidáty mohou být pouze 

členové registrovaní v kmenovém členství KHK MSK. 

 

(2) Volby organizačně zabezpečuje volební komise, zvolená z delegátů přítomných na 

shromáždění delegátů. 

 

(3) Volební komise má minimálně tři členy. 

 

(4) Ze svých členů zvolí volební komise svého předsedu většinovou volbou. 

 

(5) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy volební komise. 

 

(6) Volební komise zejména: 

 

a) dozírá nad dodržováním právních předpisů a tohoto volebního řádu a na průběh voleb, 
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b) registruje návrhy na kandidáty, 

c) organizuje jednotlivé volby a vyhlašuje výsledky voleb, 

d) vyhotovuje a odevzdává zápis o výsledku voleb, 

e) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci Úřadu KHK MSK. 

 

§ 15 

 

Tajné volby 

 

(1) V případě tajné volby je předseda volební komise povinen zkontrolovat před zahájením 

volby za přítomnosti dalších členů komise volební schránku. Dále ověří, zda je připraven 

seznam delegátů podle prezenční listiny a dostatečný počet volebních (hlasovacích) 

lístků. Po provedení kontroly prohlásí předseda volební komise se souhlasem volební 

komise volby za zahájené. Jako první hlasují předseda a ostatní členové komise.  

 

(2) V rámci úpravy volebního (hlasovacího) lístku delegát zapíše na čistý volební (hlasovací) 

lístek příjmení a jméno kandidáta, kterého volí. 

 

(3) Po ukončení hlasování dá předseda volební komise za přítomnosti členů volební komise 

otevřít volební schránku. Komise vyjme volební (hlasovací) lístky a porovná jejich počet 

se seznamem delegátů. Po vynětí volebních (hlasovacích) lístků z volební schránky 

vyloučí volební komise neplatné volební (hlasovací) lístky. Za neplatné se považují 

volební (hlasovací) lístky, na nichž je hlasováno v rozporu s ustanovením § 8. odst. (6) 

tohoto volebního řádu. 

 

§ 16 

 

Náležitosti zápisu 

 

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

Zápis podepíše předseda a ostatní členové volební komise. 

 

(2) Zápis o průběhu a výsledku hlasování obsahuje zejména: 

 

a) den a místo hlasování, 

b) celkový počet delegátů KHK MSK, 

c) výsledek hlasování, 

d) období, na jaké byli zvoleni. 

 

§ 17 

 

Jednání a hlasování s využitím technických prostředků (per rollam) 

 

(1) V odůvodněných případech na základě rozhodnutí představenstva mohou být volby do 

orgánů KHK MSK, zástupců na sněm HK ČR, jakož i jednání orgánů KHK MSK 

realizovány s využitím technických prostředků (per rollam). V tomto případě se 

postupuje následujícím způsobem: 
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a) volebními (hlasovacími) lístky se rozumí seznam navrhovaných kandidátů a delegátů 

zaslaný formou elektronické komunikace (e-mailem), 

b) jednáním shromáždění delegátů se rozumí jednání s využitím technických prostředků 

(per rollam), 

c) tajné hlasování se mění na neveřejné hlasování s využitím technických prostředků (per 

rollam), 

d) seznamem kandidátů zveřejněným na tabuli se rozumí seznam zaslaný delegátům 

formou elektronické komunikace 

e) vyplněným (odevzdaným) volebním (hlasovacím) lístkem se rozumí stanovisko 

zaslané formou elektronické komunikace, 

f) druhým (dalším) kolem voleb se rozumí druhé (další) kolo voleb s využitím 

technických prostředků (per rollam), 

g) veřejným hlasováním se rozumí hlasování s využitím technických prostředků (per 

rollam), 

h) přítomnými delegáty se rozumí delegáti účastnící se hlasování s využitím technických 

prostředků (per rollam), 

i) většinovou volbou se rozumí většinová volba s využitím technických prostředků (per 

rollam), 

j) osobním hlasováním se rozumí osobní hlasování s využitím technických prostředků 

(per rollam), 

k) hlasováním zdvižením ruky, pozvánky, delegačního lístku se rozumí hlasování 

s využitím technických prostředků (per rollam), 

l) ustanovení § 15, odst. (1) až (3) se v případě hlasování s využitím technických 

prostředků (per rollam) nepoužije. V tomto případě ověří předseda volební komise a 

členové volební komise následně počty a oprávněnost zaslaných hlasů s platným 

seznamem delegátů a vyhodnotí volby formou zápisu, 

m) v případě konání volebního shromáždění delegátů nesmí být předsedajícím jednání 

kandidát (kandidáti) na předsedu představenstva. 

 

Část VI. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

§ 18 

 

Tento volební řád lze aplikovat pro volby do orgánů oblastní hospodářské komory pro oblast 

Třinec. 

 

§ 19 

 

Dnem účinnosti tohoto volebního řádu pozbývá platnost dosud vydaný volební řád KHK 

MSK ze dne 25. 3. 2009 
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§ 20 

 

Tento volební řád byl schválen shromážděním delegátů KHK MSK dne 29. 9. 2021 a tímto 

dnem nabývá účinnosti. 

 

 

 

V Ostravě dne 29. 9. 2021 

 

 

 
……………………………….. 

            předseda  

 


