
Volební řád ČSOT 
 
 

Členská schůze ČSOT je oprávněna volit ze svých členů přímou a tajnou volbou na dobu tří 
let: 

a) členy Výboru ČSOT v počtu 16 (předsedu výboru, místopředsedu výboru, předsedu 
po ukončení předsednictví, pokladníka, 4 členy z klinických pracovišť, 4 členy 
z okresních pracovišť a 4 členy ze sekce ambulantních ortopédů)  

b) členy smírčí, rozhodčí a kárné komise v počtu 5  
c) členy revizní komise v počtu 3.  

 
K řádnému průběhu tohoto oprávnění vydává Výbor ČSOT tento Volební řád ČSOT. 
 

Čl. 1 
Právo volit 

 
1) Volit může každý člen ČSOT, který:  

a) je na členské schůzi přítomen a převzal hlasovací lístky, nebo 
b) je přihlášen online a registroval se k volbě dle pokynů k volební schůzi a jeho 

mandát byl ověřen, pokud tento způsob rozhodování pro konkrétní volby Výbor 
ČSOT připustí (Čl. 13 odst. 3 Stanov ČSOT). 
 

2) Zastoupení jiným členem při volbě není přípustné. 
 

Čl. 2 
Právo být volen 

 
1) Kandidovat může každý člen ČSOT:  

a) kterému nebyl  pozastaven výkon lékařské praxe, 
b) který učinil prohlášení stvrzené vlastním podpisem, že souhlasí s výkonem funkce 

v příslušném orgánu. 
 

2) Kandidát může být zvolen pouze do jednoho orgánu ČSOT. 
 

Čl. 3 
Vyhlášení a příprava voleb 

 
1) Volby do orgánů ČSOT vyhlašuje v roce, ve kterém končí funkční období dosavadních 

členů orgánů ČSOT, Předseda Výboru ČSOT, a to nejpozději 1. 9. kalendářního roku, 
ve kterém se mají volby konat. V případě, že volby nevyhlásí Předseda Výboru ČSOT, 
učiní tak předseda Smírčí, rozhodčí a kárné komise ČSOT. 
Ve vyhlášení voleb vyhlašovatel uvede:  
a) termín voleb, 
b) termín pro podání návrhů kandidátů, 
c) způsob volby (prezenčně x online). 
 

2) 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení voleb do orgánů ČSOT je možné podávat 
návrhy kandidátů. Návrh na kandidáta je třeba doručit Sekretáři ČSOT. 

 
3) Kandidáty je oprávněn navrhnout každý člen ČSOT nebo kterýkoliv orgán ČSOT.    

Návrh musí obsahovat: 
a) jméno, adresu kandidáta, 
b) označení, orgánu a funkce, do kterého je kandidát navrhován, 
c) označení navrhovatele kandidáta, 



d) prohlášení kandidáta stvrzené jeho podpisem, že byl s návrhem seznámen a že 
souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu. 

 
4) Po uplynutí lhůty pro podávání návrhů kandidátů Sekretář ČSOT předloží podané 

návrhy Výboru ČSOT, který sestaví kandidátní listiny pro volbu:  
a) předsedy výboru  
b) místopředsedy výboru 
c) předsedy po ukončení předsednictví (na tuto funkci nelze navrhovat kandidáty, 

Výbor ČSOT na kandidátní listinu zařadí vždy dosavadního předsedu výboru, 
kterému končí mandát) 

d) pokladníka ČSOT 
e) členů výboru 
f)   předsedu a členy smírčí, rozhodčí a kárné komise 
g) předsedu a členy revizní komise 
Kandidáti se uvedou na kandidátní listiny v pořadí podle abecedy. 

 
5) V případě, že navržený kandidát nesplňuje podmínky pro zvolení (Čl. 2 odst. 1 tohoto 

volebního řádu), Výbor ČSOT jej na kandidátní listinu nezařadí. O nezařazení 
kandidáta rozhoduje Výbor prostou většinou přítomných členů.  
 

6) Výbor ČSOT řádně svolá „volební“ Členskou schůzi ČSOT a uveřejní kandidátní listiny 
na svých webových stránkách. 

 
Čl. 9 

Průběh voleb realizovaných online 
 

1) Průběh tajných voleb realizovaných online, je zajišťován prostřednictvím hlasovacího 
systému dodavatelsky. 

 
2) Průběhu voleb se účastní zástupce dodavatele.  
 
3) Na průběh voleb dohlíží revizní komise ČSOT.  
 
4) Průběh hlasování včetně dílčích volebních výsledků lze sledovat online. 

 
5) O výsledku online hlasování je vystaven protokol, který podepisuje zástupce 

dodavatele a členové revizní komise ČSOT. 
 

Čl. 10 
Průběh voleb realizovaných prezenčně 

 
1) Průběh voleb realizovaných prezenčně, je zajišťován prostřednictvím hlasovacích 

lístků. 
 
2) Na průběh voleb dohlíží volební komise, kterou volí ad hoc pro každé volby Členská 

schůze ČSOT. Počet členů určí vždy dle potřeby Členská schůze ČSOT, přičemž 
počet členů je vždy lichý. Volební komise zvolí ze svých členů předsedu volební 
komise, který řídí její činnost. 
 

3) Tajná volba se uskutečňuje maximálně ve třech kolech. Před zahájením každého kola 
volby zkontroluje volební komise, zda jsou připraveny hlasovací schránky a hlasovací 
lístky. 
 

4) Každý člen ČSOT přítomný na členské, volební schůzi obdrží při prezentaci: 



a) hlasovací lístky pro volbu členů výboru – předseda, místopředseda, pokladník, 
členové - 1., 2., 3. kolo 

b) hlasovací lístky pro volbu členů smírčí, kárné a rozhodčí komise - 1., 2., 3. kolo 
c) hlasovací lístky pro volbu revizní komise - 1., 2., 3. kolo 

 
5) Hlasující člen volí nejvýše tolik kandidátů, kolik míst se má volbou obsadit. Souhlas 

s navrženými kandidáty vyjádří zakroužkováním čísla před jejich jménem. 
 

6) Neplatný je hlasovací lístek:  
a) přetržený 
b) odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise 
c) který obsahuje vyšší počet zakroužkovaných čísel, než kolik míst se má volbou 

obsadit. 
 
7) Hlasování je tajné. Volič po úpravě vloží před členy volební komise volební lístky do 

volební schránky. Hlasování proběhne v době, kterou určí předseda volební komise. 
Po uplynutí doby určené ke hlasování předseda volební komise hlasování ukončí. Poté 
volební komise otevře hlasovací schránky a sečte hlasy. 

 
8) 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 další kolo volby.  
 

9) 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. 

 
10) 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 bude následovat volba nová na základě nově vytvořené 
kandidátní listiny. 

 
11) Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti volební 

komise, přičemž rozhodnutí poznamená v zápise o výsledku hlasování. 
 

12) O výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který všichni její členové podepíší. 
Zápis bude uložen na sekretariátu ČSOT. V každém zápise o hlasování 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. 11 

Výsledky voleb 
 

1) Výsledky voleb vyhlásí na členské schůzi předseda volební komise, resp předseda 
revizní komise ČSOT v případě voleb realizovaných online.  
 



2) Předseda Výboru ČSOT: 
a) uveřejní výsledky voleb na webových stránkách sdružení, 
b) uveřejní výsledky voleb v časopise ACTA, 
c) provede zápis zvolených funkcionářů do veřejného rejstříku. 

 
Čl. 12 

Platnost a účinnost 
 
1) Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Výborem ČSOT.  
 
2) Tento volební řád schválil Výbor ČSOT dne 13.9. 2022  
  
V Praze dne 13.9.2022 
 
 
 
 
Prof. MUDr. Martin Repko Ph.D. 
Předseda Výboru ČSOT 
 

 
 
 
 
 


