
VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKA

PŮSOBNOST VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU

1. Volební a jednací řád AKA upravuje práva členů AKA (dále člen) uplatňovaná na Valné 
hromadě, způsob jednání a hlasování Valné hromady a postup volby členů do orgánů AKA. 

VALNÁ HROMADA - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

Právo  být volen a hlasovat 

2. Právo být volen má každý člen nebo fyzická osoba nominovaná členem v souladu se 
Stanovami, která  souhlasí se svou kandidaturou. Kandidát má právo odstoupit z kandidátky 
do zahájení volby.

3. Právo hlasovat na Valné hromadě má každý člen mimo členů s pozastaveným členstvím
a členů v likvidaci, v konkurzu či proti nimž je vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon.

Hlasy členů na Valné hromadě

4. Každý člen má jeden hlas. Člen, který hradí poplatky za služby ve výši 90.000 Kč ročně a více, 
má jeden hlas navíc.

5.  ASMEA má při hlasování o věcech uvedených v bodech 31.4 g) a h) Stanov čtrnáct základních 
hlasů, a hlasovací kvorum pro tyto věci je zvýšeno o 13 hlasů. Pokud se však ASMEA rozhodne
zdržet hlasování o věcech uvedených v bodech 31.4. g) a h)  Stanov,  kvorum se nezvyšuje. 
V ostatních věcech má ASMEA při hlasování jeden hlas a hlasovací kvorum  se nezvyšuje. 

6. Všechny hlasy jsou si rovny.

Účast na Valné hromadě

7. Člena- právnickou osobu  zastupuje na   Valné hromadě statutární zástupce nebo zástupce 
na základě  plné moci, člen – fyzická osoba jedná sám nebo jej zastupuje  zástupce na základě
plné moci (dále společně delegát). Plná moc musí být písemná a podpis na ní nemusí být 
úředně ověřen.  

8. Jeden delegát může zastupovat více členů.

9. Delegát uvede při registraci na Valnou hromadu své jméno a koho zastupuje. Zástupce na 
základě plné moci předloží plnou moc dle bodu 7.V případě pochybností může AKA od 
delegáta vyžadovat prokázání totožnosti platným dokladem totožnosti, výpisem z veřejného 
či živnostenského rejstříku nebo potvrzením člena o existenci jeho samostatné organizační 
jednotky.
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10. Prezence na Valné hromadě je zajištěna prostřednictvím listiny přítomných, která obsahuje 
název/jméno člena a jméno delegáta. Pokud AKA odmítne zápis určité osoby do listiny 
přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny včetně zdůvodnění.

11. Listinu přítomných zajišťuje Ředitel. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem 
Předseda Valné hromady a Předseda Mandátové a volební komise.

12. Každý z delegátů obdrží při prezenci hlasovací lístek. Delegát zastupující více členů obdrží 
hlasovací lístek za každý zastupovaný hlas člena. 

Právo nominovat kandidáty

13. Každý člen má právo nominovat zástupce do orgánů AKA v souladu se Stanovami. 

Právo předkládat návrhy a právo na vysvětlení

14. Každý delegát má na Valné hromadě právo předkládat návrhy, protinávrhy a dostat 
vysvětlení ve všech otázkách souvisejících s činností AKA.

Partneři a hosté 

15. Valné hromady se mohou na základě pozvání AKA účastnit její partneři nebo hosté. Jako 
hosté mohou být přizváni mimo jiné zástupci pracovních skupin, dceřiných osob a subjektů, v 
nichž má AKA jinou než majetkovou účast. Partneři AKA ani hosté nemají na Valné hromadě 
hlasovací práva.

ORGÁNY VALNÉ HROMADY

Orgány Valné hromady

16.  Na počátku jednání volí Valná hromada své orgány, kterými jsou

- Předseda Valné hromady,
- Mandátová a volební komise,
- Zapisovatel,
- Ověřovatel.

17. Do doby zvolení Předsedy řídí Valnou hromadu Ředitel. Není-li tato funkce v AKA obsazena, 
řídí Valnou hromadu Prezident, a není-li v AKA obsazena ani funkce Prezidenta, řídí Valnou 
hromadu člen Prezidia určený losem mezi členy Prezidia. 

Předseda Valné hromady 

18. Předseda Valné hromady je volen   na návrh Ředitele AKA, a není-li Ředitel, pak na návrh 
Prezidenta. Návrh může být však členy přítomnými na Valné hromadě změněn.

19. Předseda Valné hromady:
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-  řídí Valnou hromadu od okamžiku svého zvolení,
-  shromažďuje písemné návrhy, protinávrhy a žádosti členů o vysvětlení dle bodu 14, 
- je povinen zajistit odpovědi na veškeré návrhy, protinávrhy či dotazy dle bodu 14, 

vztahující se k programu Valné hromady, a to buď v jejím průběhu ústně, nebo  
písemně  do 30 dní od data konání Valné hromady. 

Mandátová a volební komise 

20. Mandátová a volební komise je nejméně tříčlenná a počet jejích členů je vždy lichý.

21. Mandátová a volební komise je volena   na návrh  Ředitele  a není-li Ředitel, pak na návrh 
Prezidenta. Návrh může být však členy přítomnými na Valné hromadě doplněn či změněn.

22. Mandátová a volební komise:

- volí ze svého středu předsedu, který řídí její další činnost; volba probíhá jen v rámci 
komise a bez hlasovacích lístků

- volí ze svého středu nejméně dva skrutátory, kteří počítají platné hlasy,
- řídí volby do všech orgánů AKA v souladu se Stanovami a tímto Volebním a jednacím 

řádem,
- vyhodnocuje výsledky voleb, dohlíží na jejich řádný průběh a provádí o nich zápis 

podepsaný všemi jejími členy.

23. Předseda komise vyhlásí výsledky voleb a zápis o nich předá Předsedovi Valné hromady. Zápis
obsahuje jména členů Mandátové a volební komise, jména všech kandidátů do orgánů AKA, 
příslušnost kandidátů ke Skupinám, Sekcím nebo Nezařazeným, počet získaných platných 
hlasů u každého kandidáta a výsledné složení orgánů AKA.

Zapisovatel a Ověřovatel zápisu

24. Vyhotovení zápisu z Valné hromady zajišťuje Ředitel prostřednictvím Zapisovatele, a to do 15
dnů ode dne konání Valné hromady. Zápis podepisují Předseda Valné hromady, Zapisovatel a 
Ověřovatel zápisu.

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Hlasování

25. Hlasování na Valné hromadě je veřejné. Členové hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků, 
není-li  Volebním a jednacím řádem či rozhodnutím Valné hromady stanoveno jinak.

26. O bodech, které nebyly uvedeny v pozvánce na Valnou hromadu, lze hlasovat pouze v 
případě, že jsou na Valné hromadě přítomni všichni členové a všichni se zařazením tohoto 
bodu do hlasování Valné hromady souhlasí.
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27. Na Valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je 
předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k danému bodu se již nehlasuje. Jako o 
prvním se hlasuje o návrhu předloženém Prezidiem.

28. Předseda Valné hromady rozhoduje o pořadí hlasovacích stanovisek, kdo je „pro“, „proti“ a 
„kdo se zdržel“. Předseda Valné hromady, může nechat hlasovat pouze o dvou z těchto 
otázek, přičemž se má za to, že pro poslední stanovisko hlasovali zbývající přítomní členové.

29. Valná hromada může pokračovat v jednání, bylo-li v průběhu sčítání dosaženo potřebné 
většiny hlasů k rozhodnutí, nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo.

Přerušení jednání Valné hromady 

30. Předseda Valné hromady může, s ohledem na projednávaný bod, přerušit jednání Valné 
hromady za účelem konzultací členů.

31. Předseda Valné hromady může přerušit jednání Valné hromady, stane-li se Valná hromada v 
průběhu jednání neusnášeníschopnou. Nebude-li Valná usnášeníschopná více než 60 minut, 
Předseda Valné hromady zasedání ukončí, přičemž uvede do zápisu projednané skutečnosti. 
Bude-li to s ohledem na nedokončený program Valné hromady nezbytné, bude svolána 
náhradní Valná hromada.

Slovo pro hosty 

32. Předseda Valné hromady může dát slovo osobám přítomným na jednání Valné hromady 
nemajícím členská oprávnění v závěrečné diskuzi po projednání všech bodů programu Valné 
hromady. Výjimkou jsou pozvaní hosté uvedení v programu v pozvánce na Valnou hromadu.

PŘÍPRAVA VOLEB DO ORGÁNŮ AKA 

Nominační listina a informace o jmenovaných zástupcích

33. Člen nominuje kandidáta nominační listinou, kterou Prezidium zasílá k vyplnění členům spolu
s pozvánkou na Valnou hromadu. Nominační listina obsahuje:

- soupis orgánů a počty mandátů, které budou předmětem volby ohlášené Valné 
hromady,

- údaje, které je třeba ke každému kandidátovi doplnit,
- u kandidátů na člena Dozorčí komise je součástí povinných údajů doložení odborné 

kvalifikace v ekonomicko-finanční oblasti,
- kandidáty doporučené Prezidiem se všemi potřebnými údaji o kandidátovi,
- údaj o tom, zda člen náleží k určité Skupině nebo k Nezařazeným, a je-li členem určité

Sekce.

34. Nejpozději do 10 pracovních dní před konáním Valné hromady, není-li v pozvánce na Valnou 
hromadu uvedena jiná lhůta, zašlou na Aparát AKA
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- člen své nominace,
- ASMEA a kolektivní člen informaci, koho jmenují do Prezidia,
- Sekce informaci, kdo je jejím předsedou.

35. Nominační listina a výše uvedené informace musí být potvrzeny statutárním orgánem člena a
v případě Sekce jejím předsedou.  

Úprava nominací

36. Není-li dostatek nebo je-li přebytek kandidátů na členy Prezidia s ohledem na proporční klíč 
dle bodu 82 Stanov, rozešle Aparát AKA bez odkladu členům informace o provedených 
nominacích, jmenováních a o předsedech Sekcí s uvedením, která konkrétní Sekce nebo zda 
Nezařazení mají nedostatek kandidátů, nebo zda určitá Skupina má kandidátů přebytek,  a 
vyzve je,  aby své nominace za účelem dodržení proporčního složení Prezidia upravili. 
Rozhodne-li se člen nominaci upravit, musí ji zaslat na Aparát AKA nejpozději  5 pracovních 
dní před konáním Valné hromady,

FREKVENCE OBSAZOVÁNÍ ORGÁNŮ AKA 

Prezidium

37. Nominovaní členové jsou voleni po třetinách a jejich mandát je 3 letý.
Zástupci ASMEA a kolektivních členů jsou  jmenováni  společně na období 3 let. Prezident, 
Ředitel a předsedové Sekcí jsou členy Prezidia po dobu, po kterou trvá jejich funkce. 
Předseda Sekce je chápán jako jmenovaný zástupce.
 

Dozorčí komise 

38. Nominovaní členové jsou voleni po třetinách a jejich mandát je 3 letý.

Smírčí komise

39. Nominovaní členové jsou voleni po třetinách a jejich mandát je 3 letý.

Prezident 

40. Prezident je volen na období 2 let a může do své funkce kandidovat opakovaně.

Ředitel

41.  Ředitel je volen na období 3 let a může do své funkce kandidovat opakovaně.
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Výjimka z     frekvence obsazování orgánů AKA   

42. Při změnách Stanov nebo z jiných vážných důvodů, které jsou v zájmu AKA, je možné 
obsazovat orgány AKA na kratší než výše uvedené období. 

VOLBA ČLENŮ PREZIDIA A JEHO OBSAZENÍ 

Představení kandidátů a  jmenovaných zástupců do  Prezidia 

43. Předseda Mandátové a volební komise před zahájením voleb představí v abecedním pořadí:  

- nominované kandidáty, přičemž u každého uvede titul, jméno, příjmení, dále jméno 
člena, který jej na danou pozici nominoval, a náleží-li tento člen do určité Skupiny, 
Sekce nebo k Nezařazeným, pak i tuto skutečnost,

- zástupce jmenované kolektivními členy a členem ASMEA, 
- předsedy Sekcí.

44. Kandidáti nominovaní členy,  jmenovaní  zástupci a předsedové Sekcí  mají po svém 
představení  právo na 5ti minutové vystoupení s prezentací cílů  a záměrů  člena, který je 
nominoval nebo  jmenoval, nebo záměrů své Sekce. 

Volba kandidátů nominovaných do Prezidia

45. Do Prezidia se volí každý rok kandidáti v počtu odpovídajícím proporčnímu složení Prezidia 
dle bodu 82 Stanov. O kandidátech se hlasuje po představení všech osob dle bodů 43 a 44 
výše.
 

46.   Postup hlasování: 

- o každém z kandidátů se hlasuje samostatně,
- předseda Mandátové a volební komise vyhlásí jméno kandidáta a dá o něm hlasovat, 

počet získaných hlasů vyhlásí předseda Mandátové a volební komise na základě 
stanoviska skrutátorů,

- členy Prezidia se stávají kandidáti s nejvyššími počty hlasů,
- v případě rovnosti hlasů na posledním voleném místě se volba opakuje, přičemž je 

hlasováno pouze o jménech kandidátů na posledním voleném místě, kteří získali 
shodný počet hlasů. 

Dodržení proporčního složení Prezidia

47. Bylo-li zvoleno více kandidátů za určitou Sekci, než požaduje proporční složení Prezidia dle 
bodů 82 a 83.5 Stanov, postupují na jejich místa kandidáti, kteří nepřísluší k dané Sekci a kteří
získali v pořadí další nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u postupujících kandidátů  
se volba opakuje, přičemž je hlasováno pouze o jménech postupujících kandidátů.
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48. Bylo-li zvoleno více kandidátů za Nezařazené, než požaduje proporční složení Prezidia dle  
bodů 82 a 83.5   Stanov, postupují  na jejich místa  kandidáti, kteří nepřísluší k Nezařazeným  
a kteří získali v pořadí další nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u postupujících 
kandidátů  se volba opakuje, přičemž je hlasováno pouze o jménech postupujících kandidátů.

49. Bylo-li po postupu dle bodů 47 a 48 výše  zvoleno více zástupců za určitou Skupinu, než 
požaduje proporční složení Prezidia dle bodů 82 a 83.5  Stanov, zůstává členem Prezidia vždy 
kandidát příslušející k dané Skupině, který je předsedou Sekce, a na ostatní místa postupují 
kandidáti, kteří nepřísluší k dané Skupině  a kteří získali v pořadí další nejvyšší počet hlasů; v 
případě rovnosti hlasů u postupujících kandidátů  se volba opakuje, přičemž je hlasováno 
pouze o jménech postupujících kandidátů.

50. Po ukončení volby sdělí předseda Mandátové a volební komise jména všech členů Prezidia, 
včetně těch, kteří nebyli předmětem dané volby.

VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE

Představení  kandidátů nominovaných do Dozorčí komise 

51.   Předseda Mandátové a volební komise před zahájením voleb představí jednotlivé kandidáty v
abecedním pořadí, přičemž u každého uvede titul, jméno, příjmení, dále jméno člena, který 
jej na danou pozici nominoval. 

52.  Kandidáti mají po představení dle předchozího bodu právo na 5ti minutové vystoupení, ve 
kterém informují Valnou hromadu o své odborné kvalifikaci na funkci v Dozorčí komisi. Poté 
se o kandidátech hlasuje.

53.  Do Dozorčí komise se v každém roce volí 1 kandidát.

54.  Postup hlasování: 

- o každém z kandidátů  se hlasuje samostatně,
- předseda Mandátové a volební komise vyhlásí jméno kandidáta a dá o něm hlasovat, 

počet získaných hlasů vyhlásí předseda Mandátové a volební komise na základě 
stanoviska skrutátorů,

- členem Dozorčí komise se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, 
-  v případě rovnosti hlasů se volba opakuje, přičemž je hlasováno pouze o jménech 

kandidátů, kteří získali nejvyšší a shodný počet hlasů.

55.  Po ukončení volby sdělí předseda Mandátové a volební komise jména všech členů Dozorčí 
komise, včetně těch, kteří nebyli předmětem dané volby.

56.  Dozorčí komise zvolí ze svého středu svého Předsedu a jeho jméno sdělí Valné hromadě,
Mandát Předsedy Dozorčí komise je na období 1 roku.
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VOLBA ČLENŮ SMÍRČÍ KOMISE 

Představení kandidátů nominovaných do Smírčí komise 

57. Předseda Mandátové a volební komise před zahájením voleb představí jednotlivé kandidáty v
abecedním pořadí, přičemž u každého uvede titul, jméno, příjmení, dále jméno člena, který 
jej na danou pozici nominoval. 

58.  Kandidáti mají po představení dle předchozího bodu právo na 5ti minutové vystoupení. Poté 
se o kandidátech hlasuje.

59.  Do Smírčí komise se v každém roce volí 1 kandidát.

60.  Postup hlasování: 

- o každém z kandidátů  se hlasuje samostatně,
- předseda Mandátové a volební komise vyhlásí jméno kandidáta a dá o něm hlasovat, 

počet získaných hlasů vyhlásí předseda Mandátové a volební komise na základě 
stanoviska skrutátorů,

- členem Smírčí komise se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, 
-  v případě rovnosti hlasů se volba opakuje, přičemž je hlasováno pouze o jménech 

kandidátů, kteří získali nejvyšší a shodný počet hlasů.

61.  Po ukončení volby sdělí předseda Mandátové a volební komise jména všech členů Smírčí 
komise, včetně těch, kteří nebyli předmětem dané volby.

62.  Smírčí komise zvolí ze svého středu svého Předsedu a jeho jméno sdělí Valné hromadě,
Mandát Předsedy Smírčí komise je na období 1 roku.

VOLBA PREZIDENTA 

Představení kandidátů na Prezidenta

63. Předseda Mandátové a volební komise před zahájením volby představí jednotlivé kandidáty v
pořadí dle počtu získaných nominací počínaje kandidátem s nejvíce nominacemi, přičemž u 
každého uvede titul, jméno, příjmení a  počet nominací,  a je-li kandidát  v pracovněprávním  
či jiném podobném dlouhodobém smluvním vztahu s členem náležejícím k určité Skupině, 
nebo je-li kandidát statutárním zástupcem takového člena, pak i tuto skutečnost.

64. Každý z kandidátů má poté právo na 15ti minutové osobní vystoupení + 5 minut pro 
zodpovězení dotazů Valné hromady.

První kolo volby Prezidenta

65. V prvním kole volby se o každém z kandidátů hlasuje samostatně. Předseda Mandátové a 
volební komise vyhlásí jméno kandidáta a dá o něm hlasovat; počet získaných hlasů pak 
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vyhlásí na základě stanoviska skrutátorů. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti s 
nejvyššími počty hlasů.

Druhé kolo volby Prezidenta

66. Ve druhém kole volby představí předseda Mandátové a volební komise kandidáty titulem, 
jménem, příjmením a počtem hlasů z prvního kola volby. Každý z kandidátů má pak opět 
právo na 15ti minutové osobní vystoupení + 5 minut pro zodpovězení dotazů Valné hromady.

67. Předseda Mandátové a volební komise pak nechá o kandidátech hlasovat ve druhém kole 
volby takto:

- vyhlásí jméno kandidáta s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola a nechá o tomto 
kandidátu hlasovat, skrutátoři sečtou hlasy pro tohoto kandidáta,

- získá-li kandidát potřebnou většinu hlasů, je na danou funkci zvolen a o druhém 
kandidátu se již nehlasuje,

- nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů, hlasuje se o druhém kandidátovi v 
pořadí dle počtu získaných hlasů v prvním kole, přičemž systém hlasování je dle 
předchozího odstavce. 

Opakovaná volba Prezidenta

68.  Nezíská-li žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, volba se opakuje.

Přerušení volby Prezidenta

69.   Nezíská-li žádný z kandidátů potřebný počet hlasů ani při opakované volbě je volba přerušena
do příští Valné hromady.

Postup v     případě pouze 1 či 2 kandidátů na Prezidenta  

70.  Je-li jen jeden či dva kandidáti na Prezidenta, představí je Předseda Mandátové a volební 
komise dle bodu 63 výše, a dále se postupuje jako ve druhém kole volby s tím, že nejdříve se 
hlasuje o kandidátu s nejvyšším počtem nominací.

Vyhlášení jména Prezidenta

71. Po ukončení volby sdělí předseda Mandátové a volební komise jméno zvoleného Prezidenta. 

VOLBA ŘEDITELE 

Představení kandidátů na Ředitele

72. Předseda Mandátové a volební komise před zahájením volby  představí jednotlivé kandidáty 
v pořadí dle počtu získaných nominací počínaje  kandidátem s nejvíce nominacemi, přičemž u
každého  uvede titul, jméno, příjmení a  počet nominací. 
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Postup volby Ředitele

73. Každý z kandidátů má poté právo na 15ti minutové osobní vystoupení + 5 minut pro 
zodpovězení dotazů Valné hromady.

74. Předseda Mandátové a volební komise poté nechá o jednotlivých kandidátech hlasovat takto:

- vyhlásí jméno kandidáta s nejvyšším počtem nominací a nechá o tomto kandidátu 
hlasovat, skrutátoři sečtou hlasy pro tohoto kandidáta,

- získá-li kandidát potřebnou většinu hlasů dle Stanov je na danou funkci zvolen a o 
dalších kandidátech se již nehlasuje,

- nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů, hlasuje se o dalším kandidátovi v 
pořadí, dle počtu získaných nominací, přičemž systém hlasování je dle předchozího 
bodu.

Opakovaná volba Ředitele

75.  Nezíská-li žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů,  volba se opakuje.

Přerušení volby Ředitele

76.   Nezíská-li žádný z kandidátů potřebný počet hlasů ani při opakované  volbě  je volba 
přerušena do příští Valné hromady. 

Vyhlášení jména Ředitele

77. Po ukončení volby sdělí předseda Mandátové a volební komise jméno zvoleného Ředitele. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

78. Výklad tohoto Volebního a jednacího řádu podává Předseda Valné hromady.

79. Volební a jednací řád je součástí Stanov. 

80. Volební a jednací řád byl schválen Valnou hromadou dne ……  .  

Prezident Ředitel 
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