
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

dovolte mi, abych Vás touto netradiční formou pozvala na netradiční sněm naší komory. 

Sněm musíme zorganizovat, protože v květnu skončí mandát polovině členů výkonného výboru. Další prodlužování zákon 
(lex covid) v současné době neumožňuje. Vzhledem k trvajícím omezením, která jsou spojena s pandemií covid-19, se 
výkonný výbor v souladu s tímto zákonem rozhodl vyhlásit sněm, který se bude konat korespondenční formou. 

Harmonogram a pravidla pro hlasování na sněmu naleznete přiložené k tomuto dopisu (tj. v části webu komory určené pro 
členy). Věnujte prosím zejména pozornost harmonogramu, který heslovitě obsahuje důležité lhůty, které bude třeba pro 
uspořádání úspěšného sněmu dodržet. 

V souladu s lex covid pravidla pro konání korespondenčního sněmu v našem případě stanovuje statutární orgán komory 
(prezidentka). Návrh těchto pravidel, která schválil výkonný výbor, komora zveřejňuje společně s programem sněmu. 
Pokud byste k těmto pravidlům měli závažné připomínky, prosím Vás o jejich zaslání na komoru do 10 dnů (libovolnou 
formou). Všechny došlé připomínky budou zváženy a poté komora zveřejní finální znění pravidel jednání sněmu. 

Korespondenční forma sněmu znamená, že členové komory budou hlasovat písemně prostřednictvím hlasovacího a 
volebního lístku. Hlasovací lístek bude ke stažení na webu komory v části Pro členy / Sněmy, volební lístek v dostatečném 
předstihu obdrží poštou na nahlášenou zasílací adresu v rejstříku auditorů. Tuto adresu si prosím zkontrolujte na webu 
komory, naleznete ji v části pro členy, v nabídce „On-line formuláře“ a dále „Dotazník - auditor“. 

Veškeré návrhy, o kterých se bude hlasovat, budou také včas, v souladu s harmonogramem, zveřejňovány na webu 
komory, opět v části pro členy. 

Vyplněné hlasovací a volební lístky bude potřeba zaslat poštou (či jinak doručit) na adresu společnosti CENTIN, která je 
dlouhodobým partnerem komory v pořádání sněmů auditorů a která je vždy pověřena sčítáním obdržených hlasů. 

Korespondenční formu sněmu jsme zvolili z důvodu zajištění tajnosti voleb, jak to požaduje zákon o auditorech. Proto se 
také bude hlasovat poměrně zvláštní formou: volební lístek, který je anonymní, bude potřeba vložit do „vnitřní“ 
neoznačené obálky, kterou potom bude potřeba odeslat společně s hlasovacím lístkem, který bude opatřen unikátním 
kódem identifikujícím člena komory oprávněného hlasovat. 

Tato opatření zajistí, že u každého obdrženého hlasování bude společnost CENTIN schopna identifikovat hlasujícího 
auditora. Po tomto ověření bude od hlasovacího lístku oddělena vnitřní obálka s volebním lístkem, který bude vhozen do 
urny. Teprve poté, až budou do urny vhozeny všechny platně obdržené obálky s volebními lístky, dojde k otevření urny, 
otevření obálek a spočítání volebních hlasů. Na celý proces bude také dohlížet volební komise. 

Nakonec mi dovolte Vás pozvat na „informační schůzku“, která se bude konat on-line v systému Webex a která by měla 
nahradit diskusi v plénu, která je běžnou součástí našich sněmů. 

Další podrobnosti celého průběhu naleznete jak v přiloženém harmonogramu, tak v návrhu pravidel pro jednání sněmu. 

Děkuji Vám za pochopení a účast na této unikátní formě sněmu, se kterou se v budoucnu snad již nesetkáme. 

S přátelským pozdravem 

 

Irena Liškařová 
prezidentka KAČR 


