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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Svazu tělesně postižených v České republice z. s. 
 
 

 

Dostává se Vám do rukou speciální číslo Informačního zpravodaje pro organizační jednotky 

STP v ČR z. s. Nenajdete v něm příspěvky o činnosti centra STP v ČR z. s. a informace o 
našich pobočných spolcích, ale zpravodaj je zaměřen pouze na jedno téma – volební rok 2023. 
V roce 2023 bude končit funkční období všem osobám ve volených funkcích v pobočných 
spolcích i v hlavním spolku STP v ČR z. s., proto musí proběhnout volby ve všech místních, 
okresních, obvodních, městských a krajských organizacích a také celorepublikový sjezd 
STP v ČR z. s. Aby vše proběhlo tak, jak má, připravili jsme pro vás návody, pokyny a vzory 
dokumentace. (ARI, KZB, VBI) 

VOLEBNÍ ROK 2023 

Koho se volby v roce 2023 týkají 

Volby nových funkcionářů se týkají celého Svazu tělesně postižených v České republice z. s., tedy 
všech pobočných spolků i hlavního spolku. Důvodem je, že podle stanov končí v roce 2023 funkční 
období všem osobám ve volených funkcích, tj. celému předsednictvu pobočných spolků, výboru, 

kontrolnímu orgánu, správní radě i dozorčí radě. Stanovy uvádějí, že funkční období je pětileté. Je to 
vykládáno tak, že je jednotné pro všechny funkcionáře stejně, tedy nyní od roku 2018 do roku 2023. 
Pokud tedy byl někdo zvolen do funkce později než v roce 2018, stejně mu funkční období končí v roce 
2023. Proto je třeba v roce 2023 zvolit všechny funkce v organizaci. Není ale nutné volit zcela nové 

osoby. Funkce lze vykonávat i opakovaně. V některých případech tak organizace budou volit do 
funkcí stejné osoby na další funkční období. 

V jakých termínech budou volby probíhat 

Je třeba dodržet stanovenou posloupnost voleb – nejprve budou probíhat volby v místních 
organizacích, potom v okresních / obvodních / městských organizacích, následně v krajských 
organizacích a nakonec se uskuteční celorepublikový sjezd. Toto pořadí má svůj důvod – nižší 
organizační jednotky volí své zástupce do vyšších organizačních jednotek, proto se volby v nižších 

organizačních jednotkách musí konat dříve. Pro rok 2023 stanovila správní rada STP v ČR z. s. 
následující termíny: 

- členské schůze většiny místních organizací se mají konat do 31. 3. 2023 

- členské schůze místních organizací, kde byla zrušena okresní / obvodní / městská organizace, 
se mají konat do 31. 5. 2023 

- okresní / obvodní / městská shromáždění se mají konat do 31. 5. 2023 

- krajská shromáždění se mají konat do 16. 7. 2023 

- celorepublikový sjezd STP v ČR z. s. se bude konat v termínu 15. – 16. 9. 2023. 
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Které orgány budou volby provádět a jak jednání orgánů svolat  

Ve všech našich pobočných spolcích bude volby provádět nejvyšší orgán pobočných spolků. V místních 
organizacích je to členská schůze. V okresních / obvodních / městských organizacích je to okresní / 
obvodní / městské shromáždění. V krajských organizacích je nejvyšším orgánem krajské 
shromáždění. Na úrovni hlavního spolku je nejvyšším orgánem sjezd. V minulosti byly některé 
funkce voleny nejvyšším orgánem a jiné výborem, ale to už dnes neplatí. Dnes o obsazení všech funkcí 
rozhoduje nejvyšší orgán pobočných spolků. 

Členskou schůzi svolává předseda místní organizace. Pokud by předseda organizace svou 
svolavatelskou povinnost nesplnil, může členskou schůzi svolat člen pověřený skupinou členů, 
v takovém případě tento člen rovněž řídí jednání členské schůze. 

Okresní / obvodní / městské / krajské shromáždění svolává předseda okresní / obvodní / městské / 
krajské organizace. Pokud by předseda organizace svou svolavatelskou povinnost nesplnil, může 

členskou schůzi svolat delegát pověřený skupinou delegátů, v takovém případě tento delegát rovněž 
řídí jeho jednání. 

Sjezd svolává předseda STP v ČR z. s. nebo místopředseda STP v ČR z. s. 

Na jednání členské schůze je nutné pozvat všechny členy místní organizace. Na jednání okresního / 
obvodního / městského / krajského shromáždění a na sjezd je nutné pozvat všechny oprávněné 
delegáty. V pozvánce / programu jednání musí být uvedeny všechny body, které se mají na jednání 
projednávat, zejména je třeba neopomenout volby. 

Schopnost usnášet se a způsob hlasování 

Od začátku roku 2019 je pro schopnost usnášet se stanoven nižší limit, než tomu bylo dříve. Členská 
schůze je nyní schopná se usnášet (tedy hlasovat), je-li přítomna aspoň jedna třetina všech členů 
místní organizace. To ale neznamená, že by stačilo na členskou schůzi pozvat jen třetinu členů. 
Pozvánku by měli obdržet všichni členové místní organizace. Obdobně to platí pro okresní / obvodní / 
městské / krajské shromáždění, kde je také třeba účast aspoň třetiny všech oprávněných delegátů. 

V případě, že se některý člen nemůže členské schůze zúčastnit, má právo udělit písemnou plnou moc 
jinému členovi této místní organizace, který ho na členské schůzi a při hlasování zastoupí (má potom 
dva i více hlasů, podle toho, kolik členů mu udělilo plnou moc). Stejně tak se může nechat na jednání 
okresního / obvodního / městského / krajského shromáždění delegát nechat zastoupit jiným 
delegátem na základě písemné plné moci. 

Volby a hlasování členské schůze i shromáždění jsou veřejné, nerozhodne-li členská schůze nebo 

shromáždění jinak. Správní rada doporučuje, aby se o způsobu hlasování rozhodlo na začátku jednání, 
aby nedocházelo k nejasnostem. Tajné hlasování je komplikovanější a většinou vyžaduje, aby se 

předem připravily hlasovací lístky a další náležitosti. 

Stanovy umožňují také hlasování per rollam Jedná se o hlasování například e-mailem, 

korespondenčně, na podpisových arších, apod., tedy jinou formou, než je schůze s osobní účastí. 
Nejčastěji se využívá hlasování prostřednictvím podpisů na hlasovacích arších, nebo hlasování 
prostřednictvím e-mailů, aby bylo možné doložit, jak jednotlivé osoby hlasovaly. V případě voleb 
v roce 2023 ale správní rada tento způsob nedoporučuje, neboť je třeba volit všechny funkce a 
hlasovat o mnoha bodech jednání, což je v písemné podobě komplikovanější. 

Oprávnění účastníci se podepíší na prezenční listině. Ta slouží jako doklad toho, kolik členů / 
delegátů se jednání zúčastnilo. Na prezenční listině má být uveden přesný název organizace, o jakou 
akci se jedná (členská schůze), datum a případně také místo konání. Doporučujeme, aby se na 
prezenční listině uvádělo vždy jméno účastníka jednání (čitelně) a jeho podpis. Když jsou na 
prezenční listině jen podpisy, většinou podle nich nelze identifikovat, o koho se jednalo. Vedle jména 
a podpisu může být na prezenční listině také kontakt (např. telefon, e-mail, adresa), díky čemuž bude 

mít organizace vždy platné kontaktní údaje. Na prezenční listinu je možné uvést také údaje o 
udělených plných mocích. Dále je vhodné na prezenční listinu také uvést informace o zpracování a 
uchování osobních údajů a pořizování fotodokumentace. 
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Když členská schůze nebo shromáždění splní podmínku pro schopnost usnášet se (tedy je přítomen 

dostatečný počet oprávněných účastníků), je potom pro schválení konkrétního rozhodnutí nutný 
souhlas většiny přítomných členů / delegátů (tedy když přítomní členové /delegáti hlasují, musí 
pro schválení konkrétního bodu jednání zvednout ruku více než polovina z nich). 

Jaké funkce se budou volit v rámci jednotlivých organizací a do vyšších 
organizačních jednotek a kdo navrhuje kandidáty 

Ve volbách v roce 2023 budou pobočné spolky volit osoby do všech funkcí v organizaci. O jaké 
funkce se jedná? Povinné funkce jsou v pobočných spolcích nyní jen tři - je to předseda organizace, 
místopředseda organizace a hospodář organizace. Tito tři funkcionáři společně tvoří 
předsednictvo. Další funkce, o kterých hovoří naše stanovy, už nejsou povinné. Jedná se o členy 
výboru a kontrolního orgánu. Na jednání se tedy bude rozhodovat také o tom, jestli bude mít 

organizace tyto orgány zřízeny a v jaké podobě. Pokud členská schůze / shromáždění rozhodne, že 
organizace bude mít výbor, rozhodne také o tom, kolik bude mít tento výbor členů. Pokud členská 
schůze / shromáždění rozhodne, že organizace bude mít kontrolní orgán, rozhodne také o tom, jestli 
se bude jednat o tříčlennou revizní komisi nebo o jednoho revizora. Na jednání může být tedy také 
rozhodnuto, že organizace nebude mít výbor, nebo nebude mít žádný kontrolní orgán. Na jednání se 

také mohou zvolit další funkce, které nejsou ve stanovách vůbec definované, ale pobočné spolky je 
někdy využívají. Jsou to například „desítkáři“, důvěrníci, atd. 

Pokud je organizace začleněna pod vyšší organizační jednotku (místní organizace je začleněna pod 
okresní / obvodní / městskou organizaci; okresní / obvodní / městská organizace je začleněna pod 

krajskou organizaci), bude na jednání volit také své zástupce do této vyšší organizační jednotky. Bude 
tedy volit delegáty do okresního / obvodního / městského nebo krajského shromáždění. Dále má 
možnost rozhodnout, jestli tito delegáti mají kandidovat do nějakých funkcí ve vyšší organizační 

jednotce (do konkrétní funkce v předsednictvu, výboru nebo kontrolním orgánu). Počet volených 
delegátů do okresního / obvodního / městského nebo krajského shromáždění není určen stanovami, 

ale organizaci ho určí předseda té vyšší organizační jednotky. Pokud organizace není začleněna pod 
žádnou vyšší organizační jednotku, nebude delegáty do okresního / obvodního / městského nebo 
krajského shromáždění volit. 

Kandidáti do všech výše uvedených funkcí mohou být navrženi předem, nebo mohou být navrženi 
až v průběhu jednání členské schůze / shromáždění. Může je navrhnout kterýkoli účastník jednání, 
nebo mohou sami vystoupit s návrhem, že by chtěli kandidovat do některé z funkcí. Následně se o 

nich hlasuje. 

Volba delegátů na sjezd a kandidátů do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. 

Další důležitou volbou je volba delegátů na sjezd a kandidátů do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. 
To se ale netýká všech našich pobočných spolků. Pro rok 2023 správní rada rozhodla, že se systém 
volby delegátů na sjezd a kandidátů do vrcholných orgánů změní. Při tomto rozhodování správní 
rada vycházela z výsledků dotazníkového průzkumu, do kterého se mohly zapojit všechny naše 
pobočné spolky. Delegáty na sjezd a kandidáty do vrcholných orgánů budou v roce 2023 volit 

okresní / obvodní / městské organizace a dále některé místní organizace. Konkrétně ty místní 
organizace, které nejsou začleněné pod žádnou okresní / obvodní / městskou organizaci, protože 
jejich okresní / obvodní / městská organizace byla zrušena, a které zároveň správní rada 
STP v ČR z. s. pověří, aby v jejich regionu zvolili delegáty na sjezd a kandidáty do vrcholných orgánů. 
Delegáti na sjezdu mají právo hlasovat a přijímat rozhodnutí, jsou tedy na sjezdu nejdůležitějšími 

osobami. Kandidáti do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. jsou navrhováni na tyto pozice: předseda 
STP v ČR z. s., místopředseda STP v ČR z. s., členové správní rady, předseda dozorčí rady a členové 
dozorčí rady. Kandidáti do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. a delegáti na sjezd mohou být rozdílné 

osoby. To znamená, že kandidáty do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. není třeba navrhovat jen 
z okruhu delegátů na sjezd. 
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Okresní / obvodní / městské organizace: 

Co se týká volby delegátů na sjezd, okresní / obvodní / městská shromáždění budou při volbě 
těchto delegátů vycházet z počtu členů svých místních organizací k 31. 12. 2022. Budou volit:  

- 1 delegáta na sjezd, pokud bude součet členů jejich organizací do 600 členů 

- 2 delegáty na sjezd v případě 601 až 1 000 členů 

- 3 delegáty na sjezd v případě 1 001 až 1 400 členů 

- 4 delegáty na sjezd v případě 1 401 a více členů.  

Zároveň okresní / obvodní / městské shromáždění zvolí náhradníky delegátů na sjezd (např. pro 
případ nemoci delegátů), a to ve stejném počtu, jako je počet zvolených delegátů na sjezd. Co se týká 

volby kandidátů do vrcholných orgánů STP v ČR z. s., okresní / obvodní / městské shromáždění může 
zvolit nejvýše 2 kandidáty do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. 

Místní organizace, které budou pověřeny, aby také volily delegáty na sjezd a kandidáty do 

vrcholných orgánů: 

Správní rada STP v ČR z. s. bude v nejbližší době telefonicky kontaktovat všechny místní 
organizace, jejichž okresní / obvodní / městská organizace byla zrušena. Správní rada se s těmito 
organizacemi dohodne na podmínkách voleb delegátů na sjezd a kandidátů do vrcholných orgánů a 
předá jim pokyny, jak postupovat. Volba nebude umožněna všem těmto organizacím, ale pouze 

některým z nich. Podmínky pro počet volených delegátů a kandidátů budou obdobné jako u okresních 
/ obvodních / městských organizací, pouze s tím rozdílem, že bude vyžadováno, aby součet členů 

nezačleněných místních organizací v daném okrese / obvodu přesáhl 150 členů. Správní rada vždy 
navrhne, která místní organizace v daném okrese / obvodu bude delegáta na sjezd a kandidáta do 
vrcholných orgánů volit – většinou navrhne místní organizaci s nejvyšším počtem členů v regionu. 

Pokud s tím oslovené místní organizace nebudou souhlasit, bude nutné, aby se všichni předsedové 
(nebo místopředsedové) místních organizací v daném okrese / obvodu sešli na společném jednání a 

tam si většinově odsouhlasili, která místní organizace bude delegáta volit. 

O čem dalším budou členské schůze / shromáždění jednat a jak má být 
jednání organizováno 

Na členských schůzích / shromážděních budou pobočné spolky dále projednávat zprávy o činnosti, 
zprávy o hospodaření, účetní závěrky, zprávy kontrolních orgánů, návrhy rozpočtu, plány 
činnosti na další období, případně další dokumenty a materiály.  

Některé dokumenty a materiály se na jednáních schvalují, zatímco jiné se pouze berou na vědomí. 

Něco jiného také schvaluje členská schůze a něco jiného schvaluje okresní / obvodní / městské 
shromáždění. Tyto rozdíly jsou způsobené tím, že členská schůze se povinně schází alespoň jedenkrát 

ročně, proto má více kompetencí. Zatímco okresní / obvodní / městské / krajské shromáždění se může 
sejít i pouze jedenkrát během pětiletého volebního období, proto jsou u okresních / obvodních / 

městských / krajských organizací některé kompetence převedeny na předsednictvo.  

Vzory formulářů, které jsme pro vás připravili, jsou v souladu s aktuálními stanovami a jsou v nich 
tyto rozdíly zohledněny. Formuláře vás tak jednoduše navedou, co a jak se má projednávat. 

Řízením jednání bude většinou pověřen ten, kdo jednání svolal. Dále bude zvolen zapisovatel a 
nejméně dva ověřovatelé zápisů a usnesení. Tentokrát jsme do vzorů formulářů neuvedli 

ustavování volební, mandátové a návrhové komise v rámci voleb, neboť se nám funkce těchto komisí 
jeví ve většině případů jako nadbytečná a jednání může jednoduše proběhnout i bez nich. Funkci 
těchto komisí může zastat sama osoba, která jednání řídí. Pokud byste však komise chtěli nadále 
využívat, protože vám to tak vyhovuje, můžete si je do vzorů dokumentace doplnit.  

Z jednání se pořídí zápis a usnesení, které určené osoby podepíší. Doporučujeme vytvořit si alespoň 
dva výtisky těchto dokumentů, pro další použití. 
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Vzory formulářů a pokyn pro přípravu pobočných spolků na sjezd  

Abychom vám i sobě zjednodušili práci, připravili jsme pro vás vzory formulářů. Jedná se o vzory 
zápisu, usnesení, plné moci a prezenční listiny. Připravili jsme vzory zápisů a usnesení zvlášť pro 
místní organizace, zvlášť pro okresní / obvodní / městské organizace, zvlášť pro krajské organizace a 
ještě zvlášť speciální vzory pro místní organizace, které budou pověřené volit delegáty na sjezd a 
kandidáty do vrcholných funkcí STP v ČR z. s. Vyplňujte, prosím, vždy jen tu variantu, která vám 
přísluší. 

Z důvodu jednotnosti zpracovávaných materiálů v rámci republiky se držte prosím našich vzorů a 
pokud je to možné, zpracujte tuto dokumentaci na počítači, aby byla přehlednější. Do připravených 
formulářů si můžete dle potřeby doplňovat řádky a dopisovat vše další, co budete projednávat. Pokud 
se vás některá část formuláře netýká (např. vaše organizace není začleněna pod žádnou okresní 
organizaci a proto nevolíte delegáty do okresního shromáždění), tuto část jednoduše nevyplňujte nebo 
ji z formuláře vymažte či vyškrtněte.  

Správní rada STP v ČR z. s. také vydala závazný pokyn pro přípravu pobočných spolků na sjezd 
STP v ČR z. s., kde jsou hlavní instrukce pro konání členských schůzí, okresních / obvodních / 

městských / krajských shromáždění a pro průběh voleb. 

Všechny tyto materiály zašleme v elektronické podobě e-mailem všem pobočným spolkům, na které 
máme e-mailový kontakt. Žádáme všechny okresní / obvodní / městské organizace, aby informovaly 
své místní organizace o tom, jaké kroky a v jakých termínech mají podniknout, a aby zkontrolovaly, 
jestli od nás místní organizace dostaly e-mailem příslušné pokyny a formuláře. Žádáme také všechny 

krajské organizace, aby také o volbách informovaly své okresní / obvodní / městské organizace a 
aby také zkontrolovaly, jestli od nás okresní / obvodní / městské organizace dostaly e-mailem 

příslušné pokyny a formuláře.  

Pokud vaše organizace od nás potřebuje tyto materiály v tištěné podobě, ozvěte se nám – v nutných 
případech vám můžeme materiály poslat poštou. 

Co bude potom - zasílání dokumentace, spolkový rejstřík, sjezd 

Pobočné spolky zpracují materiály z jednání a kromě toho, že si je založí do své dokumentace, pošlou 
je také na sekretariát STP v ČR z. s. Na sekretariát STP v ČR z. s. se poštou v tištěné podobě pošle: 

- zápis z jednání (podepsaný originál) 

- usnesení (podepsaný originál) 

- prezenční listiny (kopie)  

- dotazníky pro případné navrhované kandidáty do vrcholných orgánů STP v ČR z. s. (podepsaný 
originál, týká se pouze těch organizací, které kandidáty navrhují). 

Termíny pro zaslání materiálů na sekretariát STP v ČR z. s.:  

- místní organizace, které jsou začleněné pod okresní / obvodní / městskou organizaci, pošlou 

materiály do 31. 3. 2023 

- místní organizace, které nejsou začleněné pod žádnou okresní / obvodní / městskou organizaci, 
do 31. 5. 2023 

- okresní / obvodní / městské organizace do 31. 5. 2023 

- krajské organizace do 16. 7. 2023. 

Adresa sekretariátu STP v ČR z. s. je: Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské 
náměstí 59/12, 186 00  Praha 8 – Karlín. 

Zároveň pobočné spolky pošlou kopii zápisu a usnesení také své vyšší organizační jednotce, tedy 

místní organizace své okresní / obvodní / městské organizaci a okresní / obvodní / městské 
organizace své krajské organizaci. 
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Následně správní rada a sekretariát STP v ČR z. s. na základě shromážděných dokumentů bude 
připravovat celorepublikový sjezd STP v ČR z. s., který se bude konat v září 2023. 

Dá se očekávat, že v mnoha pobočných spolcích dojde ke změnám ve složení orgánů. Změny pak bude 
třeba nahlásit do spolkového rejstříku. Do spolkového rejstříku se hlásí změny ve složení 
předsednictva (předseda, místopředseda a hospodář organizace), změny ve složení kontrolního 
orgánu a také změny sídla organizace. Výbor se do spolkového rejstříku nehlásí. Pokud se to bude 
týkat vaší organizace, pošlete nám prosím co nejdříve po volbách podklady pro nahlášení změn do 
spolkového rejstříku. Formuláře pro hlášení změn do spolkového rejstříku zůstávají stále stejné. 
Obvykle se jedná o tři dokumenty, které je třeba pro spolkový rejstřík připravit pro nově zvolené 

osoby: 

- čestná prohlášení nové zvolených osob, opatřená úředně ověřenými podpisy (originály) 

- tabulky s podrobnými údaji nově zvolených osob (není třeba podepisovat) 

- podepsané zápisy (nebo usnesení nebo volební protokoly) z příslušných jednání, kde je uvedena 
volba nových osob a uvedeny jejich funkce (originály nebo úředně ověřené kopie). 

Při změně sídla organizace je třeba doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla 
organizace, opatřený úředně ověřeným podpisem (originál). 

Kdybyste formuláře potřebovali zaslat, nebo byste chtěli probrat, jaké dokumenty konkrétně máte pro 

spolkový rejstřík připravit, neváhejte nás kontaktovat. Kontakt pro hlášení změn do spolkového 

rejstříku: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. 

Pokud se v předsednictvu, kontrolním orgánu ani sídlu organizace nic nezmění, není třeba do 
spolkového rejstříku nic hlásit. 

V případě změny předsednictva nebo sídla bude také třeba vystavit nový registrační list. Podklady 

pro jeho vystavení nám prosím také pošlete. Pro vystavení registračního listu není třeba žádný 
formulář, stačí nahlásit všechny změny, které se mají provést, e-mailem. Potřebné údaje pro 
vystavení registračního listu: u nového sídla - plná adresa (ulice, číslo popisné a orientační, PSČ, 
město), u nových funkcionářů - jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefon a od kdy jsou ve 
funkci. 

 

V případě, že vám cokoli z uvedených informací nebo formulářů nebude jasné, nebo budete 
potřebovat s něčím poradit nebo pomoct, můžete nás kontaktovat: 

- Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz 

- Karla Zbořilová, tel.: 725 822 050, e-mail: karla.zborilova@svaztp.cz. 
 
Děkujeme všem za spolupráci a žádáme o dodržení stanovených postupů a termínů.  

 
Věříme, že volební rok 2023 všichni bez problémů zvládneme a naše organizace budou 
úspěšně pokračovat v činnosti i v dalším období. 

 

KONTAKTY 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín 
IČ: 005 36 334 
web: https://svaztp.cz/ 
facebook: https://www.facebook.com/svaztelesnepostizenych 

 
 

tel.: +420 736 220 925 
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz  
bankovní účet: 2101867964/2010 

Tento informační zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu „Administrativní servis STP v ČR z. s.“ 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. 


