VOLEBNÍ ŘÁD SNĚMU
KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Volební řád sněmu Komory auditorů České republiky (dále jen „Komory“) upravuje pravidla voleb členů
výkonného výboru, dozorčí komise, kárné komise a auditora účetní závěrky Komory.
		 Volby se konají jako:
a) řádné v roce skončení funkčního období,
b) doplňovací v průběhu funkčního období.

ČÁST DRUHÁ
ŘÁDNÉ VOLBY
§2
Vyhlášení voleb a volební komise
(1) Vyhlášení voleb provádí sněm předcházející volebnímu sněmu, ve kterém skončí funkční období volených
orgánů Komory. Vyhlášení voleb se provádí oznámením na sněmu. V zápise z jednání sněmu se uvádí:
a) měsíc a rok skončení funkčního období členů dosavadních orgánů Komory,
b) měsíc a rok konání sněmu, na kterém budou provedeny volby,
c) termín, do kterého bude volební komise přijímat návrhy na kandidáty,
d) složení volební komise.
(2) Pro řízení a organizaci příprav a zajištění průběhu voleb volí sněm volební komisi. Volební komise zejména:
a) shromažďuje návrhy na kandidáty a rozhoduje o vrácení návrhů podle § 3 odst. 3,
b) zajišťuje sestavení volebních lístků pro volby,
c) zajišťuje vydávání volebních lístků účastníkům sněmu s hlasovacím právem,
d) zjišťuje a oznamuje výsledky voleb,
e) zpracovává protokol o výsledku voleb.
(3) Volební komise má pět členů a dva náhradníky. Činnost komise řídí předseda komise nebo místopředseda,
které volí komise na svém prvním zasedání. Práci komise organizačně a administrativně zajišťuje úřad Komory.
První zasedání komise se koná bezprostředně po skončení sněmu, na kterém byla zvolena. První zasedání
komise do doby zvolení předsedy řídí prezident Komory nebo jím pověřený člen výkonného výboru Komory.
Funkční období volební komise je šest let a končí vyhotovením a podepsáním protokolu o výsledku voleb
podle odst. 2 písm. e). Postup voleb členů volební komise se řídí § 3 až § 6 volebního řádu. Doplňovací volby
se konají, pokud počet členů volební komise klesne pod 4, a řídí se § 7 až § 9 volebního řádu.
§3
Navrhování kandidátů
(1) Kandidáty pro volby orgánů Komory navrhují auditoři z řad statutárních auditorů zapsaných v rejstříku
vedeném Komorou. Návrhy jsou zasílány volební komisi na adresu Komory do lhůty vyhlášené volební komisí.
(2) Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, evidenční číslo kandidujícího statutárního auditora a jeho bydliště,
b) název orgánu Komory, do kterého kandiduje,
c) stručnou charakteristiku kandidáta podle osnovy stanovené volební komisí,
d) souhlas navrhovaného statutárního auditora s kandidaturou na funkční období.
(3) Volební komise vrátí navrhovateli do jednoho měsíce po obdržení návrhy:
a) které neobsahují náležitosti uvedené v odst. 2,
b) které navrhují kandidáta, který nemůže být volen za člena orgánu Komory,
c) ve kterých je navrhován kandidát, který je členem orgánu, do něhož je navrhován pro příští funkční období
a byl členem tohoto orgánu i v minulém funkčním období,
d) které komise obdržela po stanoveném termínu, rozhodující je přitom datum uvedené na poštovním razítku
a u osobně doručených návrhů datum uvedené jako den přijetí úřadem Komory.
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(4) Pokud je statutární auditor navrhován jako kandidát do více orgánů Komory, volební komise projedná
s kandidátem do jednoho měsíce po obdržení návrhů jeho kandidaturu. Pokud se statutární auditor do čtrnácti
dnů po projednání písemně nerozhodne pro kandidaturu pouze do jednoho orgánu Komory, považují se
přijaté návrhy za neplatné.
(5) V případě, že navržený počet kandidátů do orgánu Komory je nižší nebo roven počtu volených členů
a náhradníků orgánu, vyzve volební komise statutární auditory k navrhování dalších kandidátů do tohoto
orgánu a stanoví termín, do kterého bude přijímat návrhy na kandidáty.
§4
Volební lístky
(1) Volební lístky jsou sestaveny samostatně pro jednotlivé orgány Komory. Volební lístek obsahuje:
a) název Komory, číslo a datum konání volebního sněmu,
b) název orgánu Komory, pro jehož volbu je volební lístek určen,
c) počet kandidátů, které je možné volit,
d) počet členů a náhradníků voleného orgánu,
e) pořadové číslo, jméno, příjmení a evidenční číslo kandidujících statutárních auditorů.
(2) Na volebních lístcích jsou uvedeni všichni navržení kandidáti v abecedním pořadí.
(3) Volební lístky jsou vydávány při prezenci. Každý statutární auditor obdrží jeden volební lístek pro každý volený
orgán.
§5
Způsob volby a zjišťování výsledků voleb
(1) Volby jsou prováděny tajným hlasováním.
(2) Na volebním lístku zakroužkuje statutární auditor pořadové číslo alespoň jednoho kandidáta, maximálně však
počet kandidátů, který odpovídá počtu členů voleného orgánu Komory.
(3) Neplatné jsou volební lístky:
• na kterých není zakroužkováno žádné pořadové číslo kandidáta,
• na kterých počet zakroužkovaných kandidátů přesahuje počet členů voleného orgánu Komory,
• upravené jinak než zakroužkováním pořadového čísla kandidáta.
(4) Volební komise zjišťuje počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.
		 Pro vyhodnocení výsledků voleb lze použít vhodné informační technologie, které zajistí tajnost voleb.
(5) Za členy orgánu Komory jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží postupně nejvyšší počet hlasů. V případě
rovnosti hlasů na jedno volené místo, které je poslední v počtu členů orgánu, se stává členem orgánu kandidát
vybraný na základě losování pod dohledem volební komise.
(6) Kandidáti nezvolení do orgánu Komory jsou zvoleni za náhradníky ve stanoveném počtu náhradníků
příslušného orgánu v pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů na jedno volené místo,
které je poslední v počtu náhradníků orgánu, se stává náhradníkem kandidát vybraný na základě losování pod
dohledem volební komise.
§6
Vyhlášení výsledků voleb
(1) Volební komise vyhlásí před skončením sněmu výsledky voleb. Pokud to z časových důvodů není možné,
zveřejní volební komise výsledky voleb společně s usnesením sněmu.
(2) Volební komise vyhlašuje následující údaje:
a) počet odevzdaných platných volebních lístků,
b) jména a příjmení zvolených členů jednotlivých orgánů Komory s uvedením počtu platných hlasů,
c) jména a příjmení zvolených náhradníků jednotlivých orgánů Komory s uvedením počtu platných hlasů.
(3) Volební komise zpracovává protokol o výsledku voleb, který obsahuje výsledky voleb do volených orgánů
Komory, tj. údaje o počtu hlasů odevzdaných pro všechny kandidáty včetně těch, kteří nebyli zvoleni za členy
nebo náhradníky orgánů Komory. Protokol je členěn na části, každá část obsahuje výsledky do jednoho
voleného orgánu Komory.
(4) Členové volební komise podepisují protokol o výsledku voleb, přičemž alespoň podpis předsedy nebo
místopředsedy musí být úředně ověřen. Volební komise předává protokol do úřadu Komory k archivaci.

2

ČÁST TŘETÍ
DOPLŇOVACÍ VOLBY
§7
Příprava a vyhlášení voleb
(1) Doplňovací volby se konají v případě stanoveném statutem Komory.
(2) Orgán Komory vyhlásí doplňovací volby tím, že uvede volby v návrhu programu sněmu. V příloze pozvánky
na sněm uvede jméno a příjmení a bydliště navrhovaných kandidátů.
(3) Kandidáty vybírá volební komise ze soupisu kandidátů pro příslušný orgán Komory, kteří byli uvedeni
na volebních lístcích podle § 4 a nebyli při posledních volbách zvoleni za členy příslušného orgánu nebo se
členem orgánu nestali v průběhu funkčního období z pozice náhradníka.
(4) Statutární auditoři mohou navrhovat další kandidáty. Podmínkou přijetí návrhu je, že:
• bude doručen volební komisi nejpozději 45 dní před konáním sněmu,
• návrh obsahuje písemný souhlas navrhovaného statutárního auditora s kandidaturou,
• kandidát splňuje podmínky pro zvolení za člena orgánu Komory.
§8
Volební lístky
Při přípravě a vydávání volebních lístků se postupuje podle § 4.
§9
Volební komise
(1) Doplňovací volby zajišťuje volební komise. Volební komise řídí průběh voleb a:
a) zjišťuje a oznamuje výsledky voleb,
b) zpracovává zápis o výsledku voleb.
(2) Činnost volební komise končí vypracováním protokolu o výsledku voleb a jeho podpisem volební komisí.
(3) Při zjišťování výsledků voleb a vyhlašování výsledků doplňovacích voleb postupuje volební komise podle části
druhé.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 10
(1) Volební řád schválený sněmem Komory auditorů České republiky dne 23. listopadu 2015 pozbývá účinnosti
dnem 21. listopadu 2016.
(2) Volební řád ve znění schváleném sněmem Komory auditorů České republiky dne 21. listopadu 2016 nabývá
účinnosti dnem 22. listopadu 2016.
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