JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

VOLEBNÍ ŘÁD
Jihočeské hospodářské komory
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Článek 1.
Základní ustanovení
Volební řád Jihočeské hospodářské komory (dále jen JHK) upravuje podmínky voleb do všech orgánů JHK a
delegátů na Sněm HK ČR.
Volby se konají na základě rovného volebního práva veřejným hlasováním, pokud orgán, který volbu provádí,
nenavrhne a příslušné shromáždění neschválí hlasování tajné. Výjimka z pravidla veřejného hlasování je vždy
tajná volba předsedy.
Každý člen komory má právo volit. Právnické osoby zastupuje člen statutárního orgánu, nebo fyzická osoba
statutárním orgánem k tomu zmocněná.
Do orgánů JHK může být zvolen každý člen komory, který má právo volit podle tohoto volebního řádu a který
nejpozději v den voleb dosáhl věku 21 let.
Funkční období je tříleté. Členové orgánů JHK mohou být voleni opětovně. Uplynutím funkčního období mandát zaniká.
Při skončení funkčního období člena orgánu je příslušný orgán povinen uskutečnit novou volbu, pokud nedojde ke
kooptaci dle příslušných ustanovení Statutu.
Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných oprávněných hlasovat.

Článek 2.
Volba rady oblasti
1. Radu oblasti volí zasedání členů oblastní hospodářské komory.
Článek 3.
Volba předsedy rady oblasti
1. Předsedu rady oblasti a místopředsedy volí zasedání členů oblastní hospodářské komory ze zvolené rady oblasti.
Článek 4.
Volba rady sdružení
1. Radu sdružení volí zasedání členů komory, kteří jsou v příslušném sdružení registrováni.
Článek 5.
Volba předsedy rady sdružení
1. Předsedu rady sdružení a místopředsedu volí ze zvolené rady zasedání členů komory, kteří jsou v příslušném
sdružení registrováni.
Článek 6.
Volba delegátů na shromáždění delegátů JHK
1. Zasedání oblastní hospodářské komory volí delegáty na shromáždění delegátů JHK poměrovým klíčem 1 delegát
na 10 členů ObHK.
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Článek 7.
Volba představenstva
1. Představenstvo je voleno shromážděním delegátů. Kandidáty má právo navrhnout každý delegát.
2. Volební komise je tříčlenná a organizuje volbu takto:
a) Kandidáty na členy představenstva zapíše na tabuli přehledně tak, aby bylo zřejmé, za kterou oblast jsou do
představenstva nominováni.
b) Volba probíhá veřejně. Předseda volební komise nechává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť, pokud
shromáždění delegátů neodsouhlasí jiný způsob.
3. Představenstvo má 15 členů včetně předsedy a tří místopředsedů. Struktura představenstva respektuje územní a
oborové členění JHK tak, že všechny oblasti a sdružení mají jednoho zástupce v představenstvu JHK, oblast nebo
sdružení, ze které je zvolen předseda představenstva, má v představenstvu JHK dva členy.
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Každé sdružení má v představenstvu jednoho zástupce.Článek 8.
Volba předsedy a místopředsedů představenstva
Předsedu a místopředsedy volí shromáždění delegátů.
Kandidáty mohou být pouze zvolení členové představenstva.
Volba předsedy probíhá tajným, volba místopředsedů veřejným hlasováním.
Volební komise postupuje obdobně jako při volbě členů představenstva.
Článek 9.
Volba dozorčí rady
Členy dozorčí rady volí shromáždění delegátů.
Kandidáty má právo navrhovat každý delegát.
Za členy dozorčí rady jsou zvoleni kandidáti z každé oblasti jeden.
Volba probíhá veřejně. Předseda volební komise nechává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť, pokud
shromáždění delegátů neodsouhlasí jiný způsob.

Článek 10.
Volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady
1. Předsedu a místopředsedu volí členové dozorčí rady ze svého středu.
Článek 11.
Volba delegátů na sněm HK ČR
1. Delegáty na Sněm hospodářské komory volí Shromáždění delegátů JHK v počtu stanoveném Hospodářskou
komorou České republiky.
2. Volba probíhá veřejně. Předseda volební komise nechává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť, pokud
shromáždění delegátů neodsouhlasí jiný způsob.
Článek 12.
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se volební a hlasovací řád ze dne 26. 11. 2012.
2. Tento volební a hlasovací řád JHK byl schválen na shromáždění delegátů dne 24. 11. 2014.
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