Návod na organizaci voleb v nefunkčních OSL
Vážené kolegyně a kolegové, pokud držíte v ruce tento manuál, pravděpodobně jste se rozhodli (nebo o tom
alespoň
vážně
přemýšlíte)
zaktivnit
v
současné
době
nefunkční
sdružení
lékárníků
ve vašem okrese. Velice vám za to děkujeme a jsme připraveni s vámi spolupracovat a poskytnout vám maximální
podporu. Je však nezbytné zapojit kolegy přímo z vašeho OSL a tento návod by vám měl pomoci zvládnout
organizaci voleb tak, aby vám nic neuniklo a vše proběhlo správně dle platných předpisů od začátku až do konce.
Připravili jsme pro Vás podrobnější "Návod od A do Z" doplněný několika přílohami. V příloze 1 naleznete
stručnou a přehlednou "Minimální variantu" organizace voleb.

Návod na organizaci voleb v nefunkčních OSL od A do Z
A. Pečlivě si přečtěte zejména Volební řád, Organizační řád a Jednací řád České lékárnické komory
(http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Profesni-predpisy/Profesni-predpisy.aspx). Všechny důležité informace jsou
sice obsaženy v tomto návodu, ale pomůže vám to získat komplexní přehled a lépe vstřebat další souvislosti.
B. Kontaktujte Pracovní skupinu pro revitalizaci nefunkčních OSL (nejlépe PharmDr. Aleše Novosáda:
novosad@lekarnici.cz, 734 355 657), který vám poskytne seznam lékáren a jejich lékárníků
z vašeho OSL. Doporučujeme podle tohoto seznamu kontaktovat všechny lékárny ve vašem OSL
a ověřit si, jestli skutečně všichni lékárnici, kteří jsou vedeni v evidenci ČLnK, pracují v dané lékárně. Tím
vyčistíte seznam od chyb - můžete narazit na lékárníky, kteří již ve vašem OSL nepracují, nebo naopak
na kolegy, kteří ve vašem OSL pracují, ale nejsou v seznamu členů. Tyto kolegy je potřeba přiřadit do správných
OSL – pomůže Vám sekretariát ČLnK (Marie Šebelová: sebelova@lekarnici.cz, 731 692 102).
C. Získáte tak reálný seznam členů vašeho OSL - pro platnost voleb je potřebná nadpoloviční účast všech členů
a každý člen, který by byl ve vašem OSL evidován nadbytečně, splnění této podmínky ztěžuje. Každý člen
komory musí být evidován u okresního sdružení, kde vykonává lékárnickou praxi. Pokud nepracuje v lékárně,
eviduje se člen podle místa trvalého bydliště. Vykonává-li člen komory praxi ve více okresech, eviduje se
v jednom z nich, a to zpravidla v tom, kde vykonává největší část své praxe. Držitel osvědčení k výkonu funkce
vedoucího lékárníka se eviduje v okrese, v němž vykonává svou funkci.
D. Prvotní kontakt s lékárnami dle bodu B. doporučujeme současně využít k oznámení, že máte
v úmyslu zaktivnit vaše OSL a zároveň kolegy oslovit ke kandidatuře do orgánů OSL, komisí potřebných
k volbám či jakékoliv spolupráci na organizaci voleb (podrobněji dále). Všem lékárnám a lékárníkům ve vašem
OSL můžete posílat informační emaily. Seznam emailových adres vám nemůžeme poskytnout, ale požadovaný
text rádi rozešleme ze sekretariátu ČLnK.
E. Volby je možné uspořádat při klasickém volebním shromáždění nebo tzv. zvláštním volebním shromáždění. Je
potřeba se rozhodnout pro jednu z těchto variant, přičemž v obou případech je k platnosti voleb nutná účast
nadpoloviční většiny oprávněných voličů.
Klasické volební shromáždění probíhá jako jednorázová akce. Výsledek je znám rychle a na organizaci je
jednodušší. Pro platnost voleb je však potřeba zajistit účast nadpoloviční většiny všech členů OSL v okamžik
voleb na jednom místě. Právě malý zájem členů o účast ve volbách nebo nemožnost jejich účasti v okamžik
voleb vedla k neplatnosti voleb u většiny dnes nefunkčních OSL. Tento model lze doporučit u menších OSL
v případě, že kolegové budou ochotni spolupracovat a přislíbí svou účast na volebním shromáždění.
Zvláštní volební shromáždění umožňuje konání voleb během delšího časového období (několik dnů, týdnů
i měsíců) a postupně na více místech. Tento model je sice náročnější na organizaci, ale významně zvyšuje
pravděpodobnost nadpoloviční účasti. Je vhodný zejména u OSL s velkým počtem členů a u OSL, která
pokrývají větší geografická území, což znesnadňuje jejich členům účast na jednorázové akci v jednom místě.
F. Oba typy volebních shromáždění je vhodné začít na prezenční akci - okresním shromáždění členů, které umožní
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kolegům setkat se společně na jednom místě. Motivaci členů k účasti na tomto shromáždění je možné zvýšit
zařazením odborné přednášky nebo zajištěním účasti některého ze členů představenstva ČLnK se sdělením
o aktuálním dění v komoře a lékárenství. Za účast na klasickém volebním shromáždění obdrží členové OSL
podle Řádu pro celoživotní vzdělávání 10 bodů + další body za odborný program.
V tomto manuálu se dále budeme věnovat zejména organizaci náročnějšího zvláštního volebního shromáždění.
G. Předjednejte si kandidáty do volených orgánů OSL. Právo být volen do orgánů OSL má každý člen vašeho OSL,
který vykovává praxi v lékárně. Kandidovat mohou také kolegyně na mateřské dovolené (MD je obdobou
pracovní neschopnosti, která se do výkonu povolání započítává) a pracující důchodci. V případě rodičovské
dovolené mohou rovněž kandidovat pouze kolegyně, které pracují v lékárně (což je možné pouze u jiného
zaměstnavatele popř. u stejného zaměstnavatele, ale na jiné pracovní pozici). Kandidáti se mohou rozhodnout
dokonce těsně před uzavřením kandidátních listin v den zahájení voleb. Zájem o tyto funkce ale bohužel
nebývá dostatečný, a proto je dobré při kontaktování jednotlivých lékáren (viz bod B.) současně oslovit kolegy
a dohodnout si spolukandidáty a členy komisí. Nezbytné je zvolit představenstvo OSL, které má 7-11 členů. Lze
zvolit také revizní komisi OSL (3-5 členů) a čestnou radu OSL (5 členů), ale pro fungování OSL to není zcela
nezbytné. Podle zájmu ve vašem OSL je potřeba rozhodnout počet členů volených orgánů v případě, kdy je
možné rozmezí (představenstvo a čestná rada), podle tohoto rozhodnutí pak budou vyhlášeny volby.
H. Předjednejte si kandidáty na delegáty sjezdu ČLnK. Současně s volbou orgánů OSL doporučujeme rovnou zvolit
i delegáty na sjezd, který se koná zpravidla první víkend v listopadu v Benešově. Počet volených delegátů
vychází z počtu členů OSL - okresní shromáždění volí 1 delegáta na každých započatých 50 členů OSL.
I. Předjednejte si členy komisí, které budete k provedení voleb potřebovat. Jsou to volební komise, mandátová
komise a ověřovatelé zápisu.
Volební komise může mít neomezený počet členů (nejméně 3), zajišťuje průběh voleb
a organizuje tajné hlasování. Minimálně jeden její člen musí být neustále v přítomnosti volební urny, ověří
způsobilost každého voliče (je-li zapsán na prezenční listině), dohlédne na podepsání každého voliče
do prezenční listiny a vydá mu hlasovací lístek, který volič vloží do urny rovněž za přítomnosti člena volební
komise. Každý volič má jeden hlas, který musí uplatnit osobně, zastupování není přípustné. Členové volební
komise mají právo žádat voliče o prokázání totožnosti. Voliče sice nelze k prokázání totožnosti nutit, ale pokud
není totožnost osoby, která se dostavila k volbám spolehlivě známa a tato osoba odmítne předložit doklad
totožnosti, který spolehlivě ztotožnění umožní, pak volební komise nemůže tuto osobu k volbám připustit. Jako
členy volební komise je v případě zvláštního volebního shromáždění dobré vybrat zejména lékárníky z lékáren,
ve kterých bude v průběhu voleb umístěna volební urna - je dobré vybrat vždy několik lékárníků z dané lékárny,
aby byla zajištěna přítomnost alespoň jednoho z nich po celou dobu průběhu voleb. Volební komise
po skončení voleb sečte volební lístky a vyhlásí výsledek voleb. Pozor - členem volební komise nemůže být
kandidát do jakéhokoliv voleného orgánu ani kandidát na delegáta sjezdu.
Mandátová komise musí mít nejméně 3 členy a po skončení voleb vyhodnotí účast (splnění nadpoloviční
většiny) oprávněných voličů na volebním shromáždění. Podává zprávu mandátové komise a sleduje také
správnost hlasování.
Ověřovatelé zápisu by měli být 2, podepisují zápis z jednání okresního shromáždění (v případě zvláštního
volebního shromáždění se nejedná o klasické jednání, dokument je možné nazvat např. zápis o průběhu
zvláštního volebního shromáždění).
V případě klasického volebního shromáždění můžete ustanovit také návrhovou komisi (musí mít nejméně
3 členy), jejímž úkolem bude připravit návrh na usnesení okresního shromáždění. Usnesením bývá
např. vyjádření názoru OSL k aktuálním i dlouhodobým záležitostem nebo výzva k řešení určité problematiky.
K přijetí usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů a přijatá usnesení se následně
uvádějí v zápisu z jednání okresního shromáždění.
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J. Připravte si časový harmonogram a seznam lékáren, kde bude umístěna volební urna (příloha 2). Zvláštní
volební shromáždění může probíhat po delší, případně nespojité časové období. Volby musí probíhat během
nejméně dvou pracovních dnů, přičemž místo voleb musí být vždy snadno a volně dostupné po celou dobu
trvání zvláštního volebního shromáždění. Je tedy důležité zvolit optimální počet lékáren (ideálně vždy jedna
v nějakém územním celku) a čas umístění urny v každé z nich (ideálně 1 týden). Je potřeba zajistit převoz
volební urny, volebních lístků a prezenční listiny členem volební komise do následující lékárny, kde volby budou
pokračovat, a předání těchto materiálů dalšímu členovi volební komise. Při úvahách o umístění volební urny je
vhodné zvážit také využití dalších akcí na území okresu, kterých se budou účastnit oprávnění voliči (tyto akce
nemusí být nutně pořádány komorou).
K. U nefunkčních OSL musí zvláštní volební shromáždění (stejně tak i klasické volební shromáždění) vyhlásit
představenstvo ČLnK na svém jednání – termíny jednání představenstva ČLnK najdete na internetových
stránkách ČLnK nebo vám je na vyžádání sdělí sekretariát. Na jednání PČLnK (nejlépe s několikadenním
předstihem) je potřeba doručit žádost o vyhlášení voleb, která musí obsahovat (příloha 3):
 termín zvláštního volebního shromáždění, počet členů volených orgánů,
 datum a čas zahájení a ukončení voleb,
 místo/místa konání zvláštního volebního shromáždění (jednotlivé lékárny),
 složení mandátové a volební komise a ověřovatele zápisu,
 místo (může být i adresa pro doručování) a čas (ukončení nesmí předcházet začátku zvláštního volebního
shromáždění), do kterého bude možné předkládat návrhy na kandidáty nebo žádosti o zařazení
na kandidátní listinu.
L. Představenstvo ČLnK schválí vyhlášení volebního shromáždění a pověří ze svých řad člena, který
v místě konání volebního shromáždění osobně uzavře kandidátní listinu nejdříve jednu hodinu
po jeho zahájení. Vyhlášení volebního shromáždění je po schválení zveřejněno na internetových stránkách
ČLnK. Pozor - termín voleb musí být oznámen nejméně 1 měsíc před jejich zahájením, proto si dobře
promyslete termín voleb vzhledem k termínům jednání představenstva ČLnK.
M. Volební shromáždění je vyhlášeno. Přestože je zveřejněno na internetových stránkách ČLnK, doporučujeme
kolegy z OSL oslovit přímo (např. hromadným emailem – je možné zaslat ze sekretariátu ČLnK) a informovat je
o vyhlášení voleb a termínech a místech konání volebního shromáždění. Je vhodné kolegům oznámit dosavadní
kandidáty a vyzvat ke kandidatuře další zájemce.
N. Do zahájení voleb je potřeba sestavit kandidátní listiny. Je nutné zvolit představenstvo OSL a doporučujeme
také zvolit delegáty na sjezd ČLnK (viz bod H). Uzavřená kandidátní listina se následně zpracuje do formy
volebních lístků. Volební lístek obsahuje název voleného orgánu, počet volených členů a seznam kandidátů
označených pořadovým číslem a seřazených abecedně. Představenstvo a předseda okresního sdružení se volí
současně v jednom kole voleb. Kandidátní listina v takovém případě obsahuje označení kandidátů, kteří
kandidují zároveň do představenstva i na předsedu okresního sdružení. Volební lístek může být společný
pro více orgánů okresního sdružení. Kandidátní listina může být současně volebním lístkem, je-li to na ní
vyznačeno (příloha 4).
O. V den zahájení voleb (ideálně současně s prezenční vzdělávací akcí) přijede pověřený člen představenstva ČLnK,
zahájí volební shromáždění a nejdříve 1 hodinu po jeho zahájení ukončí předkládání návrhů či žádostí
kandidátů a uzavře kandidátní listinu.
P. Volby se provádějí tajným hlasováním o celé kandidátní listině, přičemž každý volič hlasuje nejvýše pro tolik
kandidátů, kolik členů orgánu má být zvoleno. Volič upravuje volební lístek škrtnutím jmen kandidátů, s nimiž
nesouhlasí. Platně upravený volební lístek může obsahovat nejvýše tolik jmen, kolik členů orgánu je voleno.
V případě volby předsedy okresního sdružení škrtne volič označení kandidáta na předsedu u jmen, se kterými
nesouhlasí jako s předsedou. Ponechá nejvýše jednoho z neškrtnutých kandidátů do představenstva, který je
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zároveň označen jako kandidát na předsedu. K neoznačení žádného kandidáta nebo k označení více kandidátů
na předsedu okresního sdružení se nepřihlíží a volební lístek je platný pouze pro volbu představenstva
okresního sdružení. K připsaným jménům se nepřihlíží, ale neplatnost volebního lístku to nezpůsobuje.
Q. Volby probíhají dle předem schváleného harmonogramu. Volební komise zvláštního volebního shromáždění
může umožnit voliči v odůvodněných případech provedení volby v době konání voleb i v jiném místě, než
ve kterém se koná zvláštní volební shromáždění - může za voličem s volební urnou přijet. V takovém případě
volební komise vyšle do jiného místa svého člena s přenosnou urnou a druhou prezenční listinou a přijme
organizační opatření (nejjednodušším způsobem je telefonické spojení se členem volební komise u urny, který
podle prezenční listiny potvrdí, že daný volič ještě nehlasoval) k zamezení vícenásobné volby jedním voličem.
R. V průběhu voleb doporučujeme několikrát kolegy z OSL oslovit (např. hromadným emailem - je možné zaslat
ze sekretariátu ČLnK) a informovat je o průběhu voleb (počet doposud hlasujících a počet hlasujících potřebný
pro platnost voleb) a připomenout jim důležitost účasti ve volbách.
S. Po skončení voleb sečte volební komise volební lístky, vyřadí neplatné, sečte počty hlasů pro jednotlivé
kandidáty a kandidáty seřadí podle počtu získaných hlasů. Členy zvoleného orgánu se stanou kandidáti, kteří
získali nadpoloviční většinu hlasů, podle pořadí získaných hlasů až do stanoveného počtu členů. Ostatní
kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů, se stávají náhradníky a jsou podle pořadí počtu získaných
hlasů povoláváni k doplnění orgánu, pokud se v něm během funkčního období uvolní místo. Předsedou
okresního sdružení je zvolen kandidát, který byl zvolen jako člen do představenstva okresního sdružení
a současně získal nejvyšší počet hlasů pro předsedu okresního sdružení ze zvolených členů představenstva
kandidujících na předsedu okresního sdružení. Pokud by ve volbách předseda OSL nebyl zvolen (ani ve druhém
nebo dalších kolech), je vhodné určit osobu pověřenou, která řeší věci za představenstvo,
např. potvrzuje žádosti o osvědčení, svolává jednání představenstva, stará se o prezentaci OSL např. na webu,
komunikuje se sekretariátem komory aj. Totéž platí pro případ, kdy se předseda volí znovu v dalším kole voleb
ve zvláštním volebním shromáždění, které je vyhlašováno s časovým odstupem po prvním kole voleb.
T. K platnosti voleb je nutná účast nadpoloviční většiny oprávněných voličů. Účast nadpoloviční většiny
oprávněných voličů na volebním shromáždění vyhodnotí mandátová komise po skončení voleb.
U. Volební komise vyhlásí výsledky voleb, písemně zpracuje a předloží okresnímu shromáždění zprávu s výsledky
voleb orgánů OSL (příloha 5) a sjezdu zprávu o volbě delegátů na sjezd delegátů ČLnK (příloha 6), v nichž
uvede:
 počet oprávněných voličů a počet účastníků voleb,
 počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
 počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty na předsedu,
 složení zvoleného orgánu a pořadí náhradníků,
 zvoleného předsedu OSL,
 výrok o platnosti voleb,
 jiné závažné okolnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
Obě zprávy podepíší všichni členové volební komise a do 3 pracovních dnů se odešlou představenstvu ČLnK.
V. Pokud se volby konají na zvláštním volebním shromáždění, vyhlásí volební komise výsledky voleb
do 3 pracovních dnů na internetových stránkách ČLnK www.lekarnici.cz včetně zprávy o průběhu voleb.
W. O průběhu volebního shromáždění je potřeba vyhotovit zápis. Tento zápis připraví zapisovatel - nejlépe některý
ze členů, kteří se podíleli na organizaci tohoto shromáždění. Zápis obsahuje zejména (příloha 7):
 data a místa konání volebního shromáždění,
 čas zahájení volebního shromáždění,
 seznam přítomných a nepřítomných s konstatováním, zda jednání je usnášeníschopné (prezenční listina),
 výsledek hlasování,
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 zprávu mandátové komise o počtu členů oprávněných hlasovat, počtu hlasujících a o správnosti hlasování.
Zápis podepisuje předseda OSL (je-li zvolen) a oba ověřovatelé, zápis se zasílá představenstvu ČLnK.
X. Předseda volební komise svolá ustavující zasedání orgánů okresních sdružení do 14 dnů po vyhlášení výsledků
voleb. Předsedu a ostatní funkcionáře čestných rad a revizních komisí a ostatní funkcionáře představenstva
okresních sdružení volí tyto orgány na svých ustavujících zasedáních.
Y. Náplň činnosti jednotlivých orgánů okresního sdružení je podrobně popsána v Organizačním řádu ČLnK.
Z. Přejeme vám hodně energie a sil k uspořádání voleb ve vašem v současné době nefunkčním OSL. Věřte, že to
nebude jednoduchá práce. Za představenstvo ČLnK jsme však připraveni vám maximálně pomoci.

Za pracovní skupinu pro revitalizaci nefunkčních OSL
PharmDr. Aleš Novosád – novosad@lekarnici.cz, 734 355 657
PharmDr. David Ovčaří
PharmDr. Antonín Svoboda
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
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Příloha 1:
Minimální varianta scénáře, osob a obsazení při resuscitaci nefunkčních OSL
CO
Zvolit představenstvo, předsedu (popř. revizní komisi, čestnou radu) a delegáty na sjezd dosud nefunkčního
okresu.
JAK
Zvláštní volební shromáždění (popř. 1 akce s body do CV v okrese, kterou to celé začne).
KDO
1. Organizaci zvládne i 1 člověk.
2. 8 lidí – 3 do volební komise (nesmí být sami voleni), 3 do mandátové komise a 2 jako ověřovatelé zápisu.
3. Představenstvo OSL – celkem 7 lidí – jeden nebo více z nich může kandidovat na předsedu OSL (u ambiciózních
OSL ještě 3 lidi do revizní komise a 5 lidí do čestné rady).
4. Nechat přihlásit popřípadě se domluvit s osobami v bodu 3. s těmi, kteří mohou a chtějí na sjezd
(1 na každých započatých 50 členů OSL).
KDY
1. Ideální interval (cca 2 – 6 týdnů), během kterého bude volební urna „putovat" mezi lékárnami, ve kterých
pracují členové volební komise.
2. Vybrat období, které může začínat bodovanou akcí v okrese a zahrnout jí do voleb (není podmínkou) –
dohodnout s pořadatelem! (akcí může být v průběhu voleb i víc)
3. Začátek volebního období musí být nejdříve 1 měsíc po jednání představenstva komory, na kterém bude
volební shromáždění vyhlášeno.
CO UDĚLAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přečíst si Návod na organizaci voleb v nefunkčních OSL od A do Z.
Ustanovit se do funkce organizátora a kandidáta na budoucího člena představenstva OSL.
Přesvědčit dalších 6 lidí do představenstva (případně další 3 do revizní komise a 5 do čestné rady).
Vybrat termín voleb a místa (lékárny), kde budou volby probíhat.
Kolegy(ně) z těchto lékáren doporučit do volební komise (neplatí pro osoby v bodu 2. a 3.).
Připravit rozpis pohybu volební urny.
Informovat představenstvo komory (ideálně A. Novosád nebo D. Ovčaří) a nechat vyhlásit volby.
Poslat mailem oznámení a pozvánku do všech lékáren a všem členům z okresu a pak v týdenním intervalu
opakovat. Nezapomenout na email 3, 2 a 1 den před zahájením voleb.
9. Nezapomenout připojit výzvu pro zájemce kandidovat.
10. Připravit prezenční listinu a hlasovací lístky (stačí tisknout průběžně v lékárně s urnou).
11. Zajistit přesun urny mezi jednotlivými místy voleb (v přítomnosti člena volební komise).
12. V průběhu voleb opakovat výzvu k účasti emailem, telefonicky, ústně… 3, 2 a 1 den před ukončením voleb.
13. Po ukončení voleb získat zprávu volební komise (zapisovatel = předseda volební komise).
14. Zprávu volební komise rozeslat členům v okrese a představenstvu komory.
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Příloha 2: Vzor časového harmonogramu voleb

Místo:
Název a adresa lékárny (doplnit)
Datum a čas (doplnit) 9:00 - 19:00
(9:00 – 10:00 konec předkládání návrhů kandidátů a žádostí o zařazení
na kandidátní listinu,
10:00 – 10:30 uzavření kandidátních listin,
10:30 zahájení voleb)
ostatní všední dny 7:30 - 18:00
soboty
8:00 - 12:00
neděle
7:30 - 15:00
Tedy například:
Lékárna W, ulice Y 573/1, Praha 10
1. 7. 20XX – 20. 7. 20XX

7:30 – 17:30(denně)

Lékárna X, ulice Z 389/3, Praha 10
21. 7. 20XX – 3. 8. 20XX

9:00 – 21:00(denně)

Lékárna Y, ulice A 2992, Praha 10
4. 8. 20XX – 17. 8. 20XX
Po, Út, St, Čt:
Pá:

7:15 - 18:00
7:15 - 17:00

Lékárna Z, ulice B 403, Praha 10
18. 8. 20XX – 24. 8. 20XX
Po – Pá

8:00 – 18:00
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Příloha 3: Vzor žádosti o vyhlášení volebního shromáždění

Žádost a oznámení o zvláštním volebním shromáždění OSL …
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem představenstva OSL (popř. PČLnK) … si Vás dovoluji pozvat
k volbám (zvláštní volební shromáždění) Okresního sdružení lékárníků …
Volby proběhnou v následujících termínech: … - … 20XX 18:00 - 20:00
18:00
19:00
19:10

zahájení zvláštního volebního shromáždění
uzavření kandidátních listin,
zahájení voleb

… doprovodný program
ostatní všední dny
soboty
… 20XX

7:30 - 18:00
8:00 - 12:00
7:30 - 15:00 (ukončení voleb)

Místo:
Lékárna adresa (uveďte všechna místa, kde bude zvláštní okresní shromáždění probíhat)
Prosíme všechny o maximální možnou účast.
Proběhnou volby do představenstva OSL, revizní komise, čestné rady, předsedy OSL, delegátů
na XY. sjezd delegátů (vybrat, co se volí). Kandidovat může každý člen OSL …, podmínkou je pouze
jeho souhlas.
Návrhy kandidátů nebo žádosti o zařazení na kandidátní listinu podávejte u Mgr. …. na adrese
Lékárna …, telefon: … pokud možno co nejdříve.
Kandidovat může každý člen OSL … pracující v lékárně s výjimkou členů volební komise. Člen čestné rady
nemůže být členem žádného jiného orgánu. Člen revizní komise OSL nemůže být členem představenstva
OSL.
Počet volených členů:
představenstvo OSL
revizní komise OSL
čestná rada OSL

7
3
5

Složení volební komise:
Mgr. …
PharmDr. ...
Mgr. ...

9

Složení mandátové komise:
PharmDr. ...
PharmDr. ...
Mgr. ...
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. ...
PharmDr. ...
Volební komise vyhlásí výsledky voleb do 3 pracovních dnů na internetových stránkách ČLnK
www.lekarnici.cz včetně zprávy o průběhu voleb.
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Příloha 4: Vzor volebního lístku (volební lístek a kandidátní listina v jednom)

Kandidátní listina - volební lístek

Kandidátní listina - volební lístek

Člen orgánu OSL ... 20XX – 20XX

Delegát na sjezd ČLnK X. - X. 11. 20XX

Představenstvo OSL ... (X (7 - 11) členů)
1. Mgr. ...
2. PharmDr. ...
3. Mgr. ...- kandidát na předsedu OSL

Počet volených delegátů: X
Seznam kandidátů:
1. PharmDr. .....

4. PharmDr. ... - kandidát na předsedu OSL
5. Mgr. ...
6. PharmDr. ...
7. Mgr...

2. Mgr. .....
3. Mgr. .....

8. PharmDr. ...
9. Mgr. ...
Revizní komise OSL ... (X (3 - 5) členů)
1. Mgr. ...
2. PharmDr. ...
3. Mgr. ...
4. PharmDr. ...
5. Mgr. ...
Čestná rada OSL ... (5 členů)
1. Mgr. ...
2. PharmDr. ...
3. Mgr. ...
4. PharmDr. ...
5. Mgr. ...
Způsob úpravy volebního lístku:
Volič upravuje volební lístek škrtnutím jmen kandidátů, s nimiž nesouhlasí. Platně upravený volební
lístek může obsahovat nejvýše tolik jmen, kolik členů orgánu je voleno. K připsaným jménům se
nepřihlíží. U volby představenstva a předsedy OSL volič dále provede volbu předsedy škrtnutím
označení kandidáta na předsedu u jmen, se kterými nesouhlasí jako s předsedou. Ponechá nejvýše
jednoho z neškrtnutých kandidátů do představenstva, který je zároveň označen jako kandidát
na předsedu. Ke škrtnutí všech kandidátů nebo ponechání více kandidátů na předsedu OSL se nepřihlíží
a volební lístek je platný pouze pro volbu představenstva OSL.
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Příloha 5: Vzor zprávy volební komise

Výsledky voleb Zvláštního volebního shromáždění OSL ...
Volební komise OSL ...
Zvláštního volebního shromáždění se v období ……………………… zúčastnilo XY voličů ze XY oprávněných
voličů, což je/není nadpoloviční účast členů OSL ... Výsledky voleb jsou platné/neplatné.

Volba představenstva a předsedy OSL ... pro období 20XX – 20XX (4 roky)
Bylo odevzdáno XY platných hlasovacích lístků pro volby do představenstva a předsedy OSL.
Výsledky volby představenstva jsou řazeny podle počtu získaných hlasů, prvních 7 zvoleno do
představenstva OSL ... pro období 20XX – 20XX. (4 roky)
1. Mgr....
2. PharmDr....
3. Mgr....
4. PharmDr....
5. Mgr....
6. PharmDr....
7. Mgr....

XYx
XYx
XYx
XYx
XYx
XYx
XYx

Výsledky volby předsedy jsou řazeny podle počtu získaných hlasů, kandidát s nejvyšším počtem hlasů
zvolen předsedou OSL ... pro období 20XX – 20XX. (4 roky)
1. Mgr......
2. PharmDr....

XYx
XYx

Volba revizní komise OSL ... pro období 20XX – 20XX (4 roky)
Bylo odevzdáno XY platných hlasovacích lístků pro volby do revizní komise.
Výsledky jsou řazeny podle počtu získaných hlasů, první 3 zvoleni do revizní komise OSL ... pro období
20XX – 20XX. (4 roky)
1. Mgr....
2. PharmDr....
3. Mgr....

XYx
XYx
XYx

Volba čestné rady OSL … pro období 20XX – 20XX (4 roky)
Bylo odevzdáno XY platných hlasovacích lístků pro volby do Čestné rady.
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Výsledky jsou řazeny podle počtu získaných hlasů, prvních 5 zvoleno do čestné rady OSL … pro období
20XX – 20XX. (4 roky)
1. Mgr....
2. PharmDr....
3. Mgr....
4. PharmDr....
5. Mgr....

XYx
XYx
XYx
XYx
XYx

Podpisy členů volební komise:
Zde uveďte všechny členy volební komise s podpisy.
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Příloha 6: Vzor zprávy volební komise

Zpráva o volbě delegátů na XXXX. sjezd delegátů ČLnK, konaný ve dnech X. – X. 11.
20XX v Benešově, Institut pro veřejnou správu Praha
OSL: ………………………………………………………………………………………………………………….
Okresní shromáždění konáno dne (ve dnech): ………………………………………………..
Místo: ……………………………………………………………………………………………………………….
Počet delegátů k volbě (dle klíče 1 delegát
na každých 50 (i započatých) členů): ………………………………………………………………….
Počet oprávněných voličů (členů OSL): …..…………………………………………………….
Počet účastníků voleb: ……………………………………………………
Bylo odevzdáno XY platných hlasovacích lístků.
Výsledky jsou řazeny podle počtu získaných hlasů, první ... jsou zvoleni delegátem XY. sjezdu
ČLnK:
Např.
1. PharmDr....
2. Mgr....
3. Mgr....

XYx
XYx
XYx

Volby proběhly platně.
V ……………………. dne ……………………….

Volební komise:
Jméno a příjmení

……………………………………….

podpis………………………………

Jméno a příjmení

……………………………………….

podpis………………………………

Jméno a příjmení

……………………………………….

podpis………………………………
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Příloha 7: Vzor zápisu z jednání okresního shromáždění

Zápis z jednání okresního shromáždění OSL ...
(Zápis o průběhu zvláštního volebního shromáždění OSL...)

Datum konání: u zvláštního shromáždění celé období
Místo konání: vypsat všechna místa a data
Čas zahájení jednání: čas, popřípadě i místo zahájení
Seznam přítomných a nepřítomných členů: viz. prezenční listina
Program: popsat, zda byl nějaký odborný program, vyjmenovat body jednání

Volba komisí a ověřovatelů zápisu:
Mandátová komise: Mgr. ..., PharmDr. ..., Mgr. ...
Návrhová komise: Mgr. ..., Mgr. ..., PharmDr. ...
Volební komise: Mgr. ..., PharmDr. ..., Mgr. ...
Ověřovatelé zápisu: Mgr. ..., PharmDr. ...
Zpráva mandátové komise:
Na jednání přítomno ... členů OSL z celkového počtu ... členů. Všichni účastníci jsou oprávněni k účasti a k
hlasování. Okresní shromáždění je usnášeníschopné. Všechna hlasování proběhla správně.
Zpráva volební komise:
viz. Zpráva o volbě delegátů (a Výsledky voleb zvláštního volebního shromáždění OSL)
Zpráva návrhové komise:
Pokud bylo přijato nějaké usnesení, tak zde citovat.
Zapisovatel:

Mgr....

Ověřovatelé zápisu: PharmDr....
Mgr....

…………………………

…………………………
…………………………
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