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Příloha č. 1 k usnesení VH SČOO č. 025/02/16 ze dne XX. XX. 2016 
 
 

VOLEBNÍ ŘÁD 
 

Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. 
 
 

Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen Valná 
hromada a dále též jen Společenstvo)) se usnesla na tomto Volebním řádu: 

Č l á n e k  1  
Úvodní ustanovení 

 
1. Tento volební řád upravuje v souladu se stanovami Společenstva českých optiků a 

optometristů (dále též jen Společenstvo) podmínky výkonu volebního práva a organizaci 
voleb do orgánů Společenstva. 

 
2. Funkční období orgánů Společenstva je čtyřleté. Volby do orgánů Společenstva se 

konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící 
dnem jeho uplynutí. 

 
3. Volby členů orgánů Společenstva se konají pro každý orgán Společenstva odděleně. 

 
4. V případě, že nedojde ke zvolení: 

a) minimálně 6 členů představenstva Společenstva 
b) 3 členů revizní komise Společenstva 
prodlužuje se mandát prezidenta Společenstva a viceprezidentů Společenstva a členů 
revizní komise Společenstva do vzniku potřebného počtu mandátů nových členů orgánů 
Společenstva v opakovaných volbách. 
 

5. Volby do orgánů Společenstva se konají na základě rovného a přímého volebního práva 
tajným hlasováním.  

 
Č l á n e k  2  

Vyhlášení voleb 
 
1. Volby do orgánů Společenstva vyhlašuje prezident Společenstva, nestanoví-li tento řád 

jinak, nejpozději 90 dnů před jejich konáním formou svolání valné hromady, kde 
jedním z bodů programu nebo jediným bodem programu valné hromady jsou volby do 
orgánů Společenstva. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla umístěna 
pozvánka na webové stránky Společenstva - www.scoo.cz., v níž bylo vyhlášení voleb 
uveřejněno. 
 

2. Volby orgánů Společenstva se konají v jednom dni. Volby probíhají pouze po dobu 
konání zasedání valné hromady, a to v místnosti, resp. prostoru ohraničeném pro konání 
valné hromady. 
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Č l á n e k  3  
Právo volit 

 
1. Právo volit do orgánů Společenstva má člen Společenstva - fyzická osoba, která alespoň 

v den voleb dosáhla věku nejméně 18 let a je plně svéprávná.  
 

2. Překážkami výkonu volebního práva člena Společenstva jsou: 
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu vazby nebo výkonu trestu 

odnětí svobody, 
b) omezení svéprávnosti, 
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,  
d) řádné neuhrazení členského příspěvku ani po výzvě představenstva Společenstva k 

jejich uhrazení. 
 

Č l á n e k  4  
Právo být volen 

 
1. Členem orgánu Společenstva může být zvolen každý člen Společenstva - fyzická osoba, 

u které není překážka ve výkonu volebního práva podle Článku 3 odst. 2. 
 

2. Funkce člena orgánu Společenstva není slučitelná s vedoucí funkcí vykonávanou 
zaměstnancem Společenstva, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného 
prezidentem Společenstva. 

 
Č l á n e k  5  

Volební komise 
 

1. Volebním orgánem podle tohoto řádu je volební komise. 
 
2. Volební komise je minimálně 3. členná a je na návrh představenstva Společenstva 

volena valnou hromadou na jejím zasedání bezprostředně předcházejícím před valnou 
hromadou, na níž jsou voleni členové orgánů Společenstva. S členy volební komise jsou 
zároveň voleni jejich náhradníci ve stejném počtu, kolik je voleno členů volební 
komise. Členem volební komise může být zvolen i jeden nezávislý odborný poradce - 
nečlen Společenstva s hlasem poradním, a to nad rámec počtu členů komise. Valná 
hromada může jmenováním volební komise pověřit představenstvo Společenstva.  

 
3. Dalším členem volební komise je zapisovatel s hlasem poradním, při hlasování se do 

počtu členů volební komise nezapočítává. Zapisovatel může volební komisi předkládat 
návrhy, pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel je jmenován prezidentem 
Společenstva nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním volební komise. Přestane-li 
zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně jmenován nový zapisovatel. 
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4. Volební komise volí ze svého středu předsedu prostou většinou svých hlasů. Pokud 
předseda volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů 
vykonávat svoji funkci, proběhne volba znovu. 

 
5. Členem volební komise může být člen Společenstva - fyzická osoba: 

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a 
c) který není kandidátem pro volby do orgánů Společenstva, pro které je volební 

komise vytvořena. 
 

6. Volební komise zejména: 
a) metodicky řídí, zajišťuje a koordinuje přípravu, organizačně technické zabezpečení, 

průběh a provedení voleb, 
b) projednává, sestavuje a registruje kandidátní listiny pro volby nejpozději 21 dnů 

přede dnem voleb, 
c) kontroluje správnost přihlášek kandidátů, vyhotovuje registry kandidátních listin a 
číselníky kandidátů  

d) zajišťuje tisk volebních materiálů a tisk hlasovacích lístků, zajišťuje distribuci 
hlasovacích lístků voličům 

e) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické 
provádění voleb, dbá o pořádek ve volební místnosti 

f) kontroluje průběh hlasování, kontroluje věcné a formální náležitosti zmocnění, 
vystavených členy Společenstva k zastupování při volbách a sčítá hlasy 

g) přebírá prohlášení o vzdání se kandidatury a listinu o odvolání zmocněnce 
h) zabezpečuje zpracování výsledků voleb 
i) vyhotovuje a podepisuje zápisy o výsledcích voleb do orgánů Společenstva 
j) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb 
k) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb 
l) zajišťuje archivaci volební dokumentace a odevzdává volební dokumentaci do 

úschovy představenstvu Společenstva, 
m) plní další úkony nutné pro zajištění hladkého průběhu voleb a pro jejich organizační 

a administrativní zajištění. 
 
7. Členství ve volební komisi zaniká 

a) dnem ukončení činnosti volební komise, 
b) úmrtím, 
c) okamžikem, kdy předseda volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 
d) ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena volební komise ve volební místnosti bez 

souhlasu komise déle než 3 hodiny. 
 
8. Za člena volební komise, jehož členství zaniklo, povolá předseda volební komise 

prostřednictvím prezidenta Společenstva náhradníka 1. v pořadí sestupně; který se stává 
členem volební komise. 

 
9. Volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. 
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Č l á n e k  6  

Kandidátní listiny 
 
1. Návrhy na kandidáty do voleb orgánů Společenstva můžou podávat členové 

Společenstva, a to i sami pro sebe. Pro tento účel zveřejní volební komise na webových 
stránkách Společenstva nejpozději 90 dnů před konáním voleb závazný formulář 
kandidátní listiny, na kterém můžou být podávány návrhy na volbu členů orgánů 
Společenstva. Tyto kandidátní listiny musejí být řádně vyplněné doručeny nejpozději do 
45 dnů přede dnem voleb, jinak k nim nebude přihlíženo. Formulář, který nebude řádně 
vyplněn a opatřen písemným souhlasem navrhovaného kandidáta, je považován za 
neplatný. 

 
2. Navrhovatel může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 

členů volených do příslušného orgánu Společenstva. 
 
3. Kandidátní listina obsahuje zejména: 

a) označení orgánů Společenstva, do něhož je kandidát navrhován 
b) jména a příjmení kandidátů, jejich věk, povolání a místo pobytu   
c) podpis kandidáta, jeho prohlášení, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 

popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb a že nedal souhlas k tomu, aby byl 
uveden na jiné kandidátní listině pro volby do jiného orgánu Společenstva a 
vyjádření jeho souhlasu s navrhovanou kandidaturou a jeho souhlas se zpracováním 
a zveřejněním osobních údajů.  

 
4. Kandidát může kandidovat pouze pro volbu do jednoho z orgánů Společenstva a 

kandidatura není slučitelná s členstvím ve volební komisi. 
  

5. Po uplynutí 45. dne přede dnem voleb do orgánů Společenstva nelze již doplňovat do 
kandidátní listiny další kandidáty. 

 
6. Volební komise provede registraci kandidátů na volby do orgánů Společenstva 

nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb. 
 
7. Registrace kandidátů je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. 
 
8. Nedosahuje-li souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných 

kandidátních listinách u představenstva Společenstva 9. členů a u revizní komise 
Společenstva 3. členů, volby se do takového orgánu Společenstva nekonají. 
Představenstvo Společenstva je v takovém případě povinno vyhlásit opakované volby 
do orgánů Společenstva v souladu s tímto volebním řádem. 

 
9. Pro volby náhradníků do orgánů Společenstva platí přiměřeně podmínky tohoto článku 

kromě odst. 7. 
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Č l á n e k  7  

Vzdání se kandidatury 
 
1. Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. 

 
2. Prohlášení o vzdání se kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit volební 

komisi. 
 
3. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury učiněno před registrací kandidátní listiny, 

takovýto kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku; volební komise změní označení 
pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady. 

 
4. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury učiněno po registraci kandidátů, zůstávají 

údaje o kandidátu na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do orgánů 
Společenstva se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží. Volební komise zajistí 
zveřejnění prohlášení ve volební místnosti, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením 
voleb.  

 
Č l á n e k  8  

Hlasovací lístky 
 
1. Po registraci kandidátů zajistí volební komise tisk hlasovacích lístků. 
 
2. V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název orgánu Společenstva a 

počet členů Společenstva, který má být zvolen.  
 
3. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, datum narození, věk a povolání. 
 
4. Hlasovací lístky obdrží v jednom vyhotovení každý oprávněný volič při prezenci na 

volební valné hromadě.  
 
5. V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům bude 

tuto skutečnost řešit volební komise postupem dle tohoto volebního řádu. 
 

Č l á n e k  9  
Průběh hlasování 

 
1. Volič i kandidát je povinen prokázat na požádání volební komise při hlasování totožnost 

občanským průkazem nebo dvěma náhradními doklady, a to pasem a řidičským 
průkazem.  

 
2. Volební místnost musí být vybavena volební schránkou. 
  
3. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený 

nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud byla 
doručena do 48 hodin před zahájením voleb.  
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4. Předseda volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením každého hlasování, 

zda je valná hromada usnášeníschopná a veřejně to oznámit. 
 
5. Každý volič hlasuje osobně, případně prostřednictvím svého zástupce na základě plné 

moci.  
 
6. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů orgánů Společenstva má být 

zvoleno. 
 
7. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty 

kandidáty, pro které hlasuje. Jakékoliv jiné změny na volebním lístku způsobí 
neplatnost volby a hlasovacího lístku.  

 
8. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do volební schránky, která je umístěna ve 

volební místnosti.  
 
9. Jakmile uplyne doba stanovená pro hlasování předseda volební komise, ukončí 

hlasování, avšak před tím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo 
před ní. Potom prohlásí předseda volební komise hlasování za ukončené. 

 
10. Po ukončení hlasování dá předseda volební komise otevřít volební schránku. Volební 

komise vyjme hlasovací lístky z volební schránky, neplatné hlasovací lístky vyloučí, 
poté sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty do jednotlivých orgánů Společenstva. Ke 
kandidátům, kteří se kandidatury vzdali a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží. 

 
11. Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise. 
 
12. Hlas voliče je neplatný, 

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku žádného kandidáta, 
b) jestliže je hlasovací lístek přetržen, poškození nebo přeložení hlasovacího lístku 

nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. 
  
13. K jiným než tímto volebním řádem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se 

nepřihlíží. 
 
14. Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností volební komise. 
 
15. Volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. 

Zápis podepíší členové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis 
odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. 

 
16. V zápise volební komise o hlasování se uvede: 

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo 
prodloužení s uvedením důvodů, 

b) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, 
c) počet odevzdaných hlasovacích lístků, 
d) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, 
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e) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány volební komisi, usnesení, 
která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění. 

 
17. Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda volební komise nebo 

pověřený člen volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování 
představenstvu Společenstva, které zajistí jeho uložení na úseku evidence voleb 
Společenstva.  
 

18. Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda 
volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou 
závazné pro všechny přítomné. 

 
Č l á n e k  1 0  

Vyhlášení výsledků voleb do orgánů Společenstva 
 
1. Prezident Společenstva vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledcích voleb 

do orgánů Společenstva na webových stránkách Společenstva bezodkladně po jeho 
odsouhlasení a podepsání.  

 
Č l á n e k  1 1  

Ukončení činnosti volební komise 
 
1. Činnost volební komise při volbách do orgánů Společenstva je ukončena patnáctým 

dnem po vyhlášení výsledků voleb do orgánů Společenstva prezidentem Společenstva, 
avšak pro případ nutnosti konání opakovaných voleb končí její činnost až patnáctým 
dnem po vyhlášení výsledků opakovaných voleb, při kterých dojde ke zvolení 
funkčních orgánů Společenstva.  

 
Č l á n e k  1 2  

Osvědčení o zvolení 
 

1. Prezident Společenstva vydá kandidátům zvoleným za členy orgánů Společenstva a 
jejich náhradníkům osvědčení o zvolení, u náhradníků s vyznačením pořadí jejich 
umístění, a to nejpozději do prvního zasedání představenstva Společenstva.  

 
Č l á n e k  1 3  

Opakované volby  
 
1. Nedošlo-li ke zvolení členů orgánů Společenstva z důvodů uvedených v článku 6 odst. 

8 nebo nebyl-li zvolen minimální potřebný počet členů orgánů Společenstva v souladu s 
ustanovením článku 1 odst. 4, vyhlásí prezident Společenstva opakované volby na 
neobsazený počet členů orgánů Společenstva do 50 dnů poté, kdy byla tato skutečnost 
zjištěna. 

 
2. Do doby dosažení usnášeníschopnosti orgánů Společenstva vykonávají kompetence 

orgánů Společenstva: 
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a) představenstva Společenstva - prezident Společenstva s viceprezidenty, pokud není 
obsazena funkce prezidenta pak dva viceprezidenti Společenstva, pokud není 
obsazena funkce viceprezidenta pak kterýkoliv zbývající člen představenstva 

b) revizní komise Společenstva - předseda revizní komise, pokud není obsazena funkce 
předsedy pak kterýkoliv člen revizní komise. 

 
3. Pro opakované volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu obdobně. 

 
Č l á n e k  1 4  

Vznik a zánik mandátu 
 
1. Mandát člena orgánu Společenstva vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením 

hlasování. 
 
2. Mandát zaniká dnem: 

c) kdy prezident Společenstva obdrží písemnou rezignaci člena orgánu Společenstva 
na jeho mandát; dnem, kdy prezident Společenstva nebo předseda revizní komise 
Společenstva podá rezignaci na zasedání představenstva Společenstva; rezignaci 
nelze vzít zpět, 

d) úmrtí člena orgánu Společenstva, 
e) dnem voleb do orgánu Společenstva, kromě případů, kdy noví členové orgánu 

Společenstva nebyli zvoleni 
f) ukončení členství ve Společenstvu člena orgánu Společenstva 
g) ztráty volitelnosti člena orgánu Společenstva 
h) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen orgánu Společenstva odsouzen k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody.  
 

Č l á n e k  1 5  
Nastupování a postavení náhradníků 

 
1. Uprázdní-li se mandát v orgánu Společenstva, nastupuje za člena tohoto orgánu 

náhradník pro ten účel zvolený 1. v pořadí a dále sestupně, a to dnem následujícím po 
dni, kdy došlo k zániku mandátu. 
 

2. Takto nastoupenému členu orgánu Společenstva předá prezident Společenstva do 15 
dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem orgánu 
Společenstva a kterým dnem se jím stal.  

 
3. Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období orgánů 

Společenstva. 
 
4. Postavení náhradníka zaniká 

a) dnem voleb, popřípadě nových voleb do orgánů Společenstva, 
b) dnem, kdy prezident Společenstva obdrží písemnou rezignaci na postavení 

náhradníka; rezignaci nelze vzít zpět, 
c) ztrátou volitelnosti, nebo 
d) úmrtím náhradníka. 
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Č l á n e k  1 6  
Nové volby 

 
1. Nové volby do orgánů Společenstva se konají: 

a) jestliže se počet členů představenstva Společenstva sníží na méně než 6 a nejsou-li 
náhradníci, 

b) jestliže se počet členů revizní komise Společenstva sníží pod hranici 3 a nejsou-li 
náhradníci. 

Do doby dosažení usnášeníschopnosti orgánů Společenstva vykonávají kompetence 
orgánů Společenstva: 
a) představenstva Společenstva - prezident Společenstva s viceprezidenty, pokud není 

obsazena funkce prezidenta pak dva viceprezidenti Společenstva, pokud není 
obsazena funkce viceprezidenta pak kterýkoliv zbývající člen představenstva 

b) revizní komise Společenstva - předseda revizní komise, pokud není obsazena funkce 
předsedy pak kterýkoliv člen revizní komise. 

 
2. Při nových volbách se volí potřební členové orgánů Společenstva pouze na zbývající 

část funkčního období. 
 
3. V posledních 6 měsících funkčního období orgánů Společenstva se nové volby 

nekonají. V takovém případě vykonávají kompetence orgánů Společenstva: 
c) představenstva Společenstva - prezident Společenstva s viceprezidenty, pokud není 

obsazena funkce prezidenta pak dva viceprezidenti Společenstva, pokud není 
obsazena funkce viceprezidenta pak kterýkoliv zbývající člen představenstva 

d) revizní komise Společenstva - předseda revizní komise, pokud není obsazena funkce 
předsedy pak kterýkoliv člen revizní komise. 

 
4. Pro nové volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu obdobně.  
 

Č l á n e k  1 7  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou 

Společenstva. 
 
2. Tento volební řád ruší a nahrazuje veškeré předchozí normy Společenstva stanovující 

pravidla voleb orgánů Společenstva. 
 
V Praze dne 
 
 
 
................................................................. .................................................................... 

Ing. Bc. Jiří Panenka 
prezident Společenstva 

Václav Antonín 
viceprezident Společenstva 

 


