
Volební řád 
Klastr MECHATRONIKA, o.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Právo volit na Valné hromadě občanského sdružení Klastr MECHATRONIKA, 
o.s.  (dále jen „Klastr“ nebo „sdružení“) má každý člen občanského sdružení, který 
byl schválen za člena Valnou hromadou, ledaže stanovy určují jinak. Právo volit na 
jednání Výkonné rady má každý člen Výkonné rady, ledaže stanovy určují 
jinak. Právo volit na jednání Dozorčí rady má každý člen Dozorčí rady, ledaže 
stanovy určují jinak. Právo volit na jednání volební komise má každý člen volební 
komise, ledaže stanovy určují jinak. Právo volit na jednání ostatních orgánů Klastru
má každý člen tohoto orgánu, ledaže stanovy určují jinak.

1.2 Každá volba členů Výkonné rady a členů Dozorčí rady řádnou Valnou 
hromadou se provádí jako přímá a tajná, ledaže řádná Valná hromada rozhodne 
nadpoloviční většinou přítomných členů Klastru, že volba bude veřejná. Ostatní 
volby se provádí jako přímé a veřejné, ledaže orgán Klastru, který bude volit,
rozhodne nadpoloviční většinou přítomných členů orgánu, že volba bude tajná.

1.3 Volebním řádem se zejména řídí volba předsedajícího Valné hromady, 
zapisovatele, ověřovatele zápisu, členů volební komise, předsedy volební komise, 
členů Výkonné rady, prezidenta, víceprezidentů, Výkonného ředitele, členů Dozorčí 
rady, předsedy Dozorčí rady a volba členů ostatních orgánů.

1.4 Předsedajícím ustavujícího jednání Valné hromady je zmocněnec přípravného 
výboru. Zapisovatele a ověřovatele zápisu ustavující Valné hromady určí přípravný 
výbor. Ustavující Valná hromada má možnost si v průběhu jednání ustavující Valné 
hromady zvolit jiného předsedajícího ustavující Valné hromady, zapisovatele a 
ověřovatele zápisu dle čl. 2 tohoto volebního řádu.

1.5 Volby do Výkonné rady a Dozorčí rady se provádějí na základě návrhů členů 
Klastru podaných před zahájením volby (před zahájením prvního hlasování). 
Kandidátku připravuje Výkonná rada. Tato kandidátka se zveřejňuje současně s 
pozvánkou na jednání, na kterém volba proběhne. Před zahájením volby ji volební 
komise doplní o návrhy kandidátů, které navrhnou členové Klastru na Valné 
hromadě. V případě kandidátky pro volby na ustavující Valné hromadě, tato bude 
vyhotovena a zveřejněna až na ustavující Valné hromadě dle návrhů členů Klastru.

1.6 Každý kandidát musí písemně nebo ústně projevit svůj souhlas s kandidaturou. 
Pokud souhlas projevuje ústně, musí být toto zaznamenáno v záznamu jednání
Valné hromady.

1.7 Pro tajné volby připraví volební komise popř. orgán, v kterém probíhají volby, 
z návrhů kandidátů hlasovací lístky. Hlasovací lístky obdrží všichni přítomní voliči 
před vlastní volbou. Každý volič na hlasovacím lístku předepsaným způsobem 



označí kandidáty, kterým dává svůj hlas. Každý volič může volit nejvýše tolik 
kandidátů, kolik míst se má volbou obsadit. Před zahájením volby musí volební 
komise popř. orgán, ve kterém se volí seznámit voliče s formálními podmínkami pro 
uznání platnosti hlasovacího lístku. V případě veřejné volby má každý volič jeden 
hlas.

1.8 Kandidáti do volených orgánů jsou zvoleni dle nejvyššího počtu hlasů. 
V případě rovnosti počtu hlasů na rozhodujících posledních místech se volba 
opakuje pouze s kandidáty, kteří získali tento stejný počet hlasů. V případě, že i v
tzv. druhém kole budou mít oba kandidáti stejný počet hlasů, rozhodne o zvolení 
členem orgánu mezi nimi los. 

1.9 Pokud nedojde k obsazení všech členů příslušného orgánu, volí se v další volbě 
pouze chybějící členové, ledaže volící orgán určí většinou hlasů přítomných členů 
orgánu, že se bude konat nová volba, ve které se budou volit všichni členové 
voleného orgánu. 

1.10 Neplatný je volební lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a
ten volební lístek, který obsahuje vyšší počet jmen nebo zakroužkovaných
čísel před jménem než kolik míst se má volbou obsadit.

1.11  Pokud kandidátem dle tohoto volebního řádu je fyzická osoba, musí být tato 
starší 18-ti let a plně způsobilá k právním úkonům.

Článek 2
Volba předsedajícího Valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.1  Volba předsedajícího Valné hromady, zapisovatele a ověřovatele je volbou 
přímou a veřejnou, ledaže Valná hromada rozhodne nadpoloviční většinou 
přítomných členů Klastru, že volba bude tajná.

2.2 Valné hromadě předsedá prezident, dokud není Valnou hromadou zvolen 
předsedající Valné hromady. 

2.3  Návrh na předsedajícího Valné hromady podává Výkonná rada, navrhnout 
předsedajícího Valné hromady může i  každý člen Klastru. Člen Klastru může 
navrhnout pouze jednoho předsedajícího. Nejprve se hlasuje o kandidátech 
navržených Výkonnou radou a následně o kandidátech navržených ostatními členy 
sdružení, a to v pořadí v jakém byli navrženi.  Předsedajícím Valné hromady je 
zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Klastru
nebo největší počet hlasů členů Valné hromady. Zvolením předsedajícího Valné 
hromady je volba ukončena a o dalších kandidátech se již nehlasuje.

2.4  Na volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu se použije obdobně ustanovení čl. 2 
odst. 2.3.



2.5 V případě, že není zvolen Valnou hromadou jako předsedají ani jeden navržený 
kandidát, je předsedajícím Valné hromady prezident, pokud není prezidenta, je 
předsedajícím Valné hromady nejstarší přítomný člen sdružení resp. zmocněnec
pověřený jednat za člena, statutární orgán. Pokud není zvolen zapisovatelem a 
ověřovatel zápisu ani jeden z navržených kandidátů určí je předsedající Valné 
hromady.

2.6 Ustanoveními tohoto článku není dotčeno ustanovení čl. 1 odst. 1.4.

Článek 3
Volba členů Výkonné rady

3.1 Řádná Valná hromada volí ze členů sdružení 5 členů rady, a to postupem ve 
smyslu čl. 1 odst. 1.5. 

3.2  Do Výkonné rady jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů.

3.3. V případě poklesu členů Výkonné rady pod minimální počet, který určují 
stanovy pro usnášeníschopnost Výkonné hromady, jsou ostatní členové Výkonné 
rady povinni neprodleně svolat řádnou Valnou hromadu, na jejímž jednání musí 
proběhnout doplňující volba Výkonné rady. Není-li žádného člena Výkonné rady, 
tato povinnost přechází na Dozorčí radu.

Článek 4
Volba prezidenta, víceprezidentů a výkonného ředitele

4.1  Výkonná rada si ze svého středu volí prezidenta a dva viceprezidenty na prvním 
jednání rady, které se uskuteční nejdéle do 14-ti dnů od řádné Valné hromady, na 
které byla zvolena Výkonná rada.

4.2  V případě odstoupení, úmrtí či zániku člena Výkonné rady bez právního 
zástupce, který byl zároveň prezident či viceprezident volí Výkonná rada na svém 
nejbližším dalším zasedání ze svého středu prezidenta či viceprezidenta, kterému 
zanikla funkce. Ustanovení dle tohoto odstavce se použije pouze v případě, že 
Výkonná rada je po odstoupení člena Výkonné rady usnášeníschopná či pokud to 
není v rozporu se stanovami. 

4.3  Výkonná rada volí Výkonného ředitele, který nemusí být členem Výkonné rady. 
Návrh na kandidáta pro výkon funkce výkonného ředitele může dát každý člen 
Klastru, a to k rukám prezidenta. V případě, že prezident není zvolen, adresuje člen 
sdružení návrh na kandidáta pro výkon funkce výkonného ředitele na adresu sídla
Klastru k rukám členů Výkonné rady.

4.4  Volba prezidenta, viceprezidentů a výkonného ředitele probíhá v pořadí 
důležitosti a samostatně, tedy nejdříve se volí prezident, poté viceprezidenti a 
nakonec výkonný ředitel.



4.5  Z navržených kandidátů je do funkce prezidenta či viceprezidenta zvolen ten, 
kdo získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výkonné rady. V případě, že 
žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, opakuje 
se volba mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů. Pokud ani v tomto 
případě nedosáhne žádný z kandidátů nadpoloviční většiny hlasů přítomných 
členů, stává se prezidentem či viceprezidentem kandidát s největším počtem hlasů.

4.6  Z navržených kandidátů je do funkce výkonného ředitele zvolen ten, kdo získá 
dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných členů. V případě, že žádný z kandidátů 
nezíská dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných členů, opakuje se volba mezi 
dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů. Pokud ani v tomto případě nedosáhne 
žádný z kandidátů dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů, volba se 
opakuje. Pokud ani v nové volbě není zvolen výkonný ředitel, může Výkonná rada 
rozhodnout o konání nové volby nebo rozhodnout, že volba výkonného ředitele se 
bude konat na nejbližším dalším zasedání Výkonné rady.

Článek 5
Volba členů Dozorčí rady

5.1 Řádná Valná hromada volí ze členů sdružení 3 členy Dozorčí rady, a to 
postupem ve smyslu čl. 1 odst. 1.5. 

5.2  Do Dozorčí rady jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů.

Článek 6
Volba předsedy Dozorčí rady

6.1  Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu Dozorčí rady.

6.2  Předsedou Dozorčí rady se stává člen Dozorčí rady, který získal alespoň dva 
hlasy.

        Článek 7
Neslučitelnost funkcí

7.1  Člen Výkonné rady  a výkonný ředitel nemůže zároveň vykonávat funkci  člena 
Dozorčí rady.

7.2  Člen Dozorčí rady nemůže zároveň vykonávat funkci člena Výkonné rady ani 
výkonného ředitele.

Článek 8
Volební komise

8.1  Před zahájením volby Výkonné rady nebo Dozorčí rady je zvolena Valnou 
hromadou volební komise v počtu 3 členů. 



8.2 Pokud je na jedné Valné hromadě volena Výkonná rada i Dozorčí rada je 
zvolena pouze jedna volební komise, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

8.3    Návrh na členy volební komise podává Výkonná rada a členové Klastru, kteří 
jsou přítomni na Valné hromadě.

8.4    Volba členů volební komise probíhá veřejným hlasováním, a to o každém 
členovi zvlášť podle pořadí navržených kandidátů s tím, že za zvoleného člena 
volební komise je považován kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů Valné hromady. 

8.5   Volba členů volební komise je ukončena, pokud byli zvoleni tři členové volební 
komise. O dalších kandidátech se již nehlasuje. V případě, že z navržených 
kandidátů nejsou zvoleni tři členové volební komise postupem podle čl. 8 odst. 8.4, 
stávají se členem volební komise tři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

8.6 Členové volební komise mezi sebou zvolí předsedu volební komise prostou 
většinou hlasů. 

8.7   Člen volební komise nemůže kandidovat ve volbách, pro které je volební 
komise zvolena. Na ustavujícím zasedání Valné hromady neplatí, že člen volební 
komise nemůže kandidovat do Výkonné rady a Dozorčí rady, pokud splňuje všechny
ostatní náležitosti pro kandidaturu.

8.8.    Člen volební komise nemusí být členem sdružení.

8.9     Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti 
volebního lístku volební komise většinou hlasů a poznamená to v zápise o výsledku 
hlasování.

8.10     K výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který všichni její  členové
podepíší. 

8.11 V zápise o hlasování v každém kole musí být uvedeno:
a. počet vydaných hlasovacích lístků,
b. počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,
c. počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty,
d. konstatování, kdo byl zvolen.

8.12  Výsledky hlasování v souladu s odstavcem  7.11  oznámí předseda volební 
komise přítomným členům Valné hromady.

Článek 9
Volba ostatních orgánů Klastru

9.1   V případě, že stanovy či jiné závazné předpisy Klastru odkazují při volbě jiného  
orgánu na tento volební řád, přičemž tato volba není blížeji upravena tímto 



volebním řádem, použijí se pro volbu orgánu či volbu uvnitř tohoto orgánu obdobně 
ustanovení tohoto volebního řádu.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

10.1  V případě, že některá část tohoto volebního řádu je v rozporu se stanovami,  je 
tato část volebního řádu neplatná.

10.2   Tento volební řád byl schválen Valnou hromadou Klastru usnesením č. 
..........  ze dne 30.6.2011.


