
Svaz školkařů České republiky, z.s. 
Volební řád 

  
Volební řád Svazu školkařů České republiky, z.s. (dále jen „Spolek“) je vydáván a schválen valnou 
hromadou jako vnitřní předpis, který navazuje na stanovy Spolku. 

 

I.  

Základní ustanovení 

1. Volební řád rozpracovává některá ustanovení platných stanov a určuje postup při volbách a 
hlasování v orgánech Spolku. 

 

II.  

Valná hromada 

1. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti alespoň 20 procent všech členů spolku.  

2. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o 

dobrovolném rozpuštění spolku jsou přijímána nejméně dvěma třetinami přítomných členů. 

3. Pro přijmutí rozhodnutí o odvolaní člena nebo všech členů volených orgánů platí obdobně ustanovení 
o rozhodování o změně stanov. 

4. Členové hlasují zvednutím ruky, kdy každý člen má jeden hlas. 

5. Valnou hromadu zahajuje a řídí předseda nebo pověřený člen předsednictva či tajemník Spolku, 
který určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. 

6. Valná hromada dle potřeby volí veřejným hlasováním na návrh předsedajícího z přítomných členů 
Spolku 3 členy mandátové komise, 3 členy návrhové komise a 3 členy volební komise. 

7. Po zahájení jednání valné hromady a ověření usnášeníschopnosti, sdělí předsedající program 
jednání valné hromady.  

8. Mandátová komise ověřuje počet přítomných členů Spolku a počet jejich hlasů a podává valné 
hromadě zprávu o splnění předepsaných náležitostí k platnosti jednání. Přítomnost členů Spolku 
s právem volit se zjišťuje prezenční listinou, která je přikládána jako součást zápisu z valné hromady.  

9. Člen Spolku se nemusí účastnit valné hromady osobně, může se nechat zastoupit na základě 
písemné plné moci. 

10. Návrhová komise přednáší valné hromadě návrh na usnesení a zapracovává do něj případné a 
akceptované změny navržené přítomnými členy valné hromady.  

11. Volební komise řídí průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. 

12. O průběhu jednání valné hromady je vyhotoven zápis. V zápisu o hlasování se uvede počet hlasů pro 
přijetí, proti přijetí a těch, kteří se zdrželi hlasování. 

13. Návrhy kandidátů do orgánů Spolku mohou členové podávat, písemně na adresu sídla spolku nebo 
jeho elektronickou adresu a to nejpozději týden před konáním valné hromady, na které má volba 
proběhnout nebo písemně k rukám předsedy Spolku, nejpozději do zahájení valné hromady, na které 
má volba proběhnout. 

14. Návrh kandidátů do orgánů Spolku zpracovává předsednictvo a předkládá jej volební komisi. 

15. Po přednesení jmen kandidátů volební komisí se mohou tito kandidáti krátce prezentovat. 

16. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů přítomných členů. 



17. V případě, že není zvolen navrhovaný počet členů orgánů, musí být provedena doplňující volba. 
V případě, že ani po doplňující volbě není zvolen potřebný počet členů, platí mandát předešlých 
členů předsednictva či kontrolní komise. 

18. Volební komise sepíše o své činnosti a průběhu voleb zápis, který podepíší všichni členové volební 
komise. Tento zápis je součástí zápisu z jednání valné hromady. 

19. Při hlasování se nejdříve hlasuje o pozměňovacích návrzích (zpravidla v pořadí, v jakém byly 
podány, nebo podle tematických okruhů) a následně o návrhu jako celku. 

20. Po ukončení hlasování vyhlásí volební komise jeho výsledky, které se zaznamenají do zápisu. 
Usnesení se buď vyhotovuje písemně jako zvláštní dokument, nebo se stává součástí zápisu. 

21. Z každého jednání valné hromady se vyhotovuje zápis.  

22. V zápisu se uvádí datum a místo konání valné hromady, přítomní (přiloženým prezenčním listem), 
kdo jednání řídil, program, diskutující, přijatá usnesení s výsledky hlasování.  

23. Zápis z jednání valné hromady ověřují členové návrhové komise. 

24. Zápis z jednání valné hromady jsou uloženy v sídle Spolku. Písemnosti se archivují po dobu nejméně 
10 let. 

25. Valná hromada může hlasovat mimo svoje jednání způsobem per rollam. Tento způsob hlasování lze 
využít pouze v mimořádných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Tento způsob musí být 
schválen předsednictvem.  

26. Hlasování per rollam probíhá tak, že předseda Spolku nebo jím pověřená osoba zašle návrh 
usnesení na email všech členů Spolku a zároveň jej zveřejní na webových stránkách spolku v sekci 
pro členy po dobu nejméně 30 dní. K návrhu usnesení musí být připojena informace o lhůtě pro 
hlasování a o způsobu jakým člen platně projeví svůj hlas.  

27. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je zapotřebí hlasů nadpoloviční většiny všech členů Spolku. 

28. O výsledku hlasování (včetně počtu hlasů) je tajemník Spolku povinen informovat všechny členy a 
doložit jim na žádost všechny hlasovací lístky. 

 

III.  

Předsednictvo 

1. Ustavující jednání nově zvoleného předsednictva zahajuje jeho nejstarší člen a předsednictvo Spolku 

zvolí tajným hlasováním ze svého středu kolektivní statutární orgán, a to předsedu, místopředsedu a 

jednoho řadového člena. Výsledek voleb zjišťuje tajemní Spolku a je zaznamenán v zápisu 

předsednictva. Tajemník Spolku informuje o novém složení předsednictva členy Spolku. 

2. Hlasy všech členů předsednictva mají stejnou váhu. Rozhodnutí předsednictva jsou přijímána 
většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

3. Předsednictvo může činit také rozhodnutí per rollam, tedy na základě hlasování v písemné nebo 
elektronické formě. 

 

IV.  

Kontrolní komise 

1. Pro hlasování kontrolní komise platí obdobné zásady, jako jsou uvedeny pro předsednictvo Spolku.  

2. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s 
ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. 

 



V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění tohoto Volebního řádu bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 12.2.2019, jejíž konání 
je potvrzeno zápisem ze dne 12.2.2019. 

2. Znění tohoto Volebního řádu je účinné od jeho schválení valnou hromadou konanou dne … 

3. Volební řád Spolku se vyhotovuje ve dvou originálech, které slouží pro potřeby Spolku. 


