Volební řád členské a volební schůze ČSOT
Čl. 1
Členská schůze ČSOT je oprávněna volit ze svých členů přímou a tajnou volbou na dobu dvou let:
- členy výboru ČSOT v počtu 12 (4 z klinických pracovišť, 4 z okresních pracovišť a 4 ze sekce
ambulantních ortopédů) a jejich náhradníky dle pořadí při volbě
- místopředsedu ČSOT a tím i budoucího předsedu za další dva roky
- členy smírčí, rozhodčí a kárné komise v počtu 3 a jejich náhradníky dle pořadí při volbě
- členy revizní komise v počtu 5 a jejich náhradníky dle pořadí při volbě
- pokladníka a jeho náhradníka.
Členská schůze je oprávněna odvolávat členy volených orgánů sdružení.
Čl. 2
Volit může každý člen sdružení, který je na členské schůzi přítomen a převzal hlasovací lístky. Zastoupení
jiným členem není přípustné.
Čl. 3
Kandidovat může každý člen sdružení, kterému nebyl pozastaven výkon lékařské praxe.
Kandidáty je oprávněn navrhnout každý člen sdružení nebo kterýkoliv orgán sdružení. Návrh musí obsahovat:
a) jméno, adresu kandidáta
b) označení, do kterého orgánu je kandidát navrhován
c) jména a označení orgánu sdružení, který návrh činí
d) prohlášení kandidáta stvrzené podpisem, že byl s návrhem seznámen a že souhlasí s výkonem funkce
v příslušném orgánu.
Čl. 4
Návrh na kandidáta je třeba doručit sekretáři sdružení ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním řádné členské,
volební schůze.
Čl. 5
Pro volby orgánů sdružení sestavuje výbor kandidátní listiny na volbu:
- I. místopředsedy
- členů a náhradníků výboru
- členů a náhradníků smírčí, rozhodčí a kárné komise
- členů a náhradníků revizní komise
- pokladníka a jeho náhradníka
O každém kandidátovi, který byl navržen, hlasuje výbor. Výbor posuzuje oprávněnost navrhovaného kandidáta
k volbě. Rozhoduje prostou většinou přítomných. Na kandidátní listinu je výbor povinen zařadit toho člena,
který vysloví svou kandidaturu souhlas.
Čl. 6
Kandidát může být zvolen pouze do jednoho orgánu sdružení.
Kandidáti se uvedou na kandidátní listiny v pořadí podle abecedy.
Čl. 7
Výbor uveřejní kandidátní listiny 14 dnů přede dnem jednání členské schůze na svých webových stránkách.

Čl. 8
Každý člen sdružení má právo na členské schůzi navrhnout doplnění kandidátní listiny.
Navrhovatel současně doloží volební komisi souhlas navrženého s kandidaturou. Volební komise posoudí
oprávněnost navrhovaného kandidáta k volbě.
Čl. 9
Členská schůze zvolí prostou většinou přítomných volební komisi v počtu 7-10 členů, mandátovou komisi
v počtu 3 členů a návrhovou komisi v počtu 3 členů.
Volbu orgánů řídí volební komise zvolená na členské schůzi.
Volební komise má 7-10 členů. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční souhlas jejích členů.
Komise zvolí ze svých členů předsedu volební komise, který řídí její zasedání.
Čl. 10
Tajná volba se uskutečňuje maximálně ve třech kolech. Před zahájením každého kola volby zkontroluje volební
komise, zda jsou připraveny hlasovací schránky a hlasovací lístky.
Čl. 11
Každý člen sdružení přítomný na členské, volební schůzi obdrží při prezentaci:
- hlasovací lístky pro volbu členů výboru (1., 2., 3. kolo)
- hlasovací lístky pro volbu členů smírčí, kárné a rozhodčí komise (1., 2., 3. kolo)
- hlasovací lístky pro volbu revizní komise (1., 2., 3. kolo)
- hlasovací lístky pro volbu pokladníka (1., 2., 3. kolo).
Hlasovací lístky obsahují nevyplněná místa pro kandidáty navržené přímo na členské schůzi.
Volič může upravit volební lístky tak, že kandidáta, s nímž nesouhlasí, přeškrtne, popřípadě doplní jméno
kandidáta navrženého na členské schůzi. Hlasující člen volí nejvýše tolik kandidátů, kolik míst se má volbou
obsadit. Souhlas s navrženými kandidáty vyjádří napsáním jejich jmen na hlasovací lístek nebo
zakroužkováním čísla před jejich jménem.
Neplatný je hlasovací lístek přetržený a pokud obsahuje více kandidátů než je určeno
řádem nebo volební komisí. K jiným úpravám se nepřihlíží. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném
než vydaném tiskopise a ten, který obsahuje vyšší počet jmen nebo zakroužkovaných čísel, než kolik míst se
má volbou obsadit.
Čl. 12
Hlasování je tajné. Volič po úpravě vloží před členy volební komise volební lístky do volební schránky.
Hlasování proběhne v době, kterou určí pracovní předsednictvo. Po uplynutí doby určené ke hlasování předseda
volební komise hlasování ukončí. Poté volební komise otevře hlasovací schránky a sečte hlasy.
Čl. 13
Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků
(dále jen nadpoloviční většina). Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných
funkčních míst, jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na
posledních místech potřebného pořadí, opakuje se u nich volba. V případě, že nebyl zvolen stanovený počet
členů, koná se opakovaná volba.
Čl. 14
Do druhého kola volby postupují ti kandidáti, kteří v první kole obdrželi nejvyšší počet hlasů – nejvýše však
dvojnásobný počet kandidátů, než je třeba zvolit. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních
místech potřebného pořadí, postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. Při druhém nebo třetím kole
volby se používají hlasovací lístky určené pro 2. popřípadě 3. kolo.

Čl. 15
Jestliže ani po druhém kole není zvolen příslušný počet kandidátů, následuje třetí kolo volby.
Na průběh druhého a třetího kola volby se přiměřeně použije ustanovení předchozích bodů.
Není-li ani po třetím kole zvolen příslušný počet kandidátů, volba končí a pro neobsazená místa buse
následovat volba nová na základě nově vytvořené kandidátní listiny.
Čl. 16
Za místopředsedu je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů. Pokud nezíská v 1.
kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, pak postupují do 2. kola dva kandidáti s nejvyšším počtem
platných hlasů. V druhém kole je zvolen ten, který získá nevyšší počet platných hlasů.
Do výboru sdružení je zvoleno 12 z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
Do komise smírčí, kárné a rozhodčí jsou zvoleni 3 kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
Do revizní komise je zvoleno 5 členů, kteří obdrží nejvyšší počet členů.
Do funkce pokladníka je zvolen ten kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů.
Pokud dva nebo více kandidátů získají stejný počet hlasů, postupuje se jejich volba do dalšího kola.
Čl. 17
Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti volební komise a poznamená to
v zápise o výsledku hlasování.
Čl. 18
O výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který všichni její členové podepíší. Zápis bude uložen na
sekretariátu sdružení.
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.
Čl. 19
Výsledky voleb vyhlásí na členské schůzi předseda volební komise. Předseda sdružení uveřejní výsledky na
webových stránkách sdružení a v časopise ACTA.
Čl. 20
Návrh na odvolání člena výboru, smírčí, kárné a rozhodčí komise a revizní komise je oprávněno podat společně
nejméně 50 členů sdružení přítomných na členské schůzi. Návrh se podává písemně volební komisi. O návrhu
se hlasuje hlasovacími lístky, na nichž člen sdružení vyznačí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Návrh je
schválen, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina odevzdaných hlasů.
Čl. 21
Tento volební řád je nedílnou přílohou č. 1 Stanov ČSOT.

