
Řád České stomatologické komory č. 3/2020 ze dne 21. 6. 2020, 

kterým se mění řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád 

 

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory: 

 

 

Čl. I 

Změna volebního řádu 

 

Řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, ve znění řádu České stomatologické 

komory č. 2/2012 řádu České stomatologické komory č. 2/2018 a řádu České stomatologické komory 

č. 3/2018 se mění takto:  

 

1. V § 2 odst. 1 se za slovo „rad“ vkládají slova „a společných revizních komisí“. 

 

2. V § 2 odst. 2 se za slovo „tajným“ vkládá slovo „elektronickým“.  

  

3. V § 2 odst. 3 se slova „a odevzdání takového počtu volebních lístků, který v číselném vyjádření 

odpovídá nadpoloviční většině přítomných členů orgánu. Neodevzdané volební lístky jsou 

neplatné“ vypouštějí. 

  

4. V § 3 odst. 2 zní: 

„(2) Nestanoví-li tento řád jinak, konají se volby do orgánů a funkcí v době od 21. 9. roku 

bezprostředně předcházejícího roku, v němž končí funkční období dosavadních orgánů a funkcí, 

do 20. 9. roku, v němž končí funkční období dosavadních orgánů a funkcí. Jestliže v době podle 

předchozí věty nebyl zvolen plný počet volených členů orgánu, avšak volby byly účinné, orgán 

může jednat a platně se usnášet; počtem všech členů orgánu se v takovém případě rozumí počet 

všech zvolených členů orgánu V případech uvedených v předchozí větě lze konat volby i po 

uplynutí doby podle první věty tohoto odstavce. Členové orgánu zvolení po uplynutí doby podle 

první věty tohoto odstavce jsou zvoleni pouze na zbývající část funkčního období orgánu.“ 

 

5. V § 3 se vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Nebylo-li možno ve lhůtě 90 dnů před koncem funkčního období dosavadních orgánů 

a funkcí konat volby, protože tomu bránil zákon nebo zákaz vydaný na základě zákona, 

prodlužuje se funkční období dosavadních orgánů a funkcí tak, že skončí uplynutím 90 dnů ode 

dne, kdy překážka konání voleb pominula; ve stejné lhůtě se v takovém případě konají volby. 

Funkční období orgánů a funkcí zvolených ve volbách podle tohoto odstavce začíná v den 

bezprostředně následující po skončení funkčního období dosavadních orgánů a funkcí a končí 

20. 9. čtvrtého roku svého trvání. Tento odstavec se nepoužije, jde-li o orgán či funkci, do kterého 

proběhly účinné volby před vznikem překážky konání voleb.“ 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se nově označují jako odstavce 4 a 5. 

 

6. V § 3 odst. 5 v závorce se slova „7 a 8“ vypouštějí a nahrazují se slovy „8 a 9“. 

  

7. V § 4 odst. 1 se za slovo „dispozici“ vkládá čárka. 

  

8. § 8 odst. 7 zní: 

„(7) Tiskopis Komory se zprávou o průběhu a výsledcích voleb a všechny nevydané a odevzdané 

volební lístky předá mluvčí volební komise svolavateli volebního jednání sněmu Oblastní 

komory, který zabezpečí archivaci volebních dokumentů. Svolavatel volebního jednání sněmu 



Oblastní komory doručí nejpozději do deseti dnů od konání voleb tiskopis se zprávou o průběhu 

a výsledcích voleb Kanceláři Komory se zřetelným sdělením, zda se konaly volby členů společné 

revizní komise nebo společné čestné rady.“ 

 

9. V § 14 odst. 1 písm. a) se na konci za čárku vkládají slova „a to nejméně 60 dnů před zahájením 

jednání, a současně se informace o datu konání jednání sněmu Komory, na kterém proběhnou 

volby, zpřístupní všem členům Komory,“.  

  

10. V § 14 odst. 1 písm. d) se na konci věty tečka vypouští a nahrazuje čárkou a vkládá se nové 

písmeno e), které zní: 

„e) voliči hlasují elektronickým zařízením, které musí zajistit tajnost voleb a vyloučit možnost 

hlasovat opakovaně v rámci jednoho hlasování; volební lístky ani volební schránka se nepoužijí.“ 

 

11. V § 14 odst. 2 zní: 

„(2) Přípravu voleb včetně jejich vyhlášení a zveřejnění termínu a místa konání v časopisu 

Komory zajistí ten, kdo svolává jednání sněmu Komory, na kterém mají proběhnout volby (dále 

jen „svolavatel volebního jednání sněmu Komory“. 

 

12. V § 14 se odstavce 3 a 4 vypouštějí a nahrazují se novými odstavci 4 až 6, které znějí: 

„(3) Volební komise zpřístupní voličům seznam všech kandidátů v abecedním pořadí, a to tak, 

aby voliči mohli tento seznam při hlasování vidět. Ve druhém kole zpřístupní volební komise 

voličům seznam kandidátů postupujících do druhého kola v abecedním pořadí, a to tak, aby voliči 

mohli tento seznam při hlasování vidět.  

(4) Voliči hlasují postupně o jednotlivých kandidátech v abecedním pořadí; volební komise 

oznámí vždy bezprostředně před zahájením hlasování jméno a příjmení kandidáta, o kterém se 

bude hlasovat. V rámci jednoho kola volby nesmí být počet získaných hlasů nikomu zpřístupněn 

až do ukončení hlasování o posledním kandidátovi.  

(5) Voliči provedou volbu tak, že ve lhůtě 10 vteřin od zahájení hlasování (dále jen „doba 

hlasování“) stisknou tlačítko na hlasovacím zařízení.  

(6) Archivaci volebních dokumentů zabezpečí Kancelář Komory, jíž mluvčí volební komise 

předá tiskopis se zprávou o průběhu a výsledcích voleb.“ 

 

13. § 15 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 15 

Volba prezidenta Komory 

 

(1) Volba prezidenta Komory se koná nejdříve 12 a nejpozději 6 měsíců před koncem funkčního 

období úřadujícího prezidenta Komory. 

(2) Prezident Komory se ujímá funkce počátkem svého funkčního období. Po dobu 6 měsíců 

před počátkem funkčního období se člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta 

Komory, nazývá prezidentem – elektem. To neplatí, byl-li prezidentem Komory zvolen úřadující 

prezident Komory. 

(3) Rozhodl-li sněm Komory nejpozději do začátku funkčního období prezidenta Komory 

o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období, pozbývá původní volba 

prezidenta Komory svoji platnost. Nová volba prezidenta pro příští funkční období se koná 

nejpozději na nejbližším jednání sněmu Komory následujícím po rozhodnutí o jejím konání, ne 

však dříve než 30 dní ode dne rozhodnutí o jejím konání. Funkční období prezidenta zvoleného 

v nové volbě pro příští funkční období začíná a končí v den, kdy by začalo a skončilo funkční 

období prezidenta Komory zvoleného v původní volbě, nezačne však dříve než zvolením.  



(4) Nová volba prezidenta Komory pro příští funkční období se koná též tehdy, odmítne-li se 

člen Komory, který byl zvolen prezidentem Komory v původní volbě, ujmout funkce nebo 

přestane-li být členem Komory. Novou volbu prezidenta pro příští funkční období dle tohoto 

odstavce vyhlásí svolavatel volebního jednání sněmu Komory bez zbytečného odkladu.  

(5) Skončí-li před zvolením prezidenta Komory v nové volbě pro příští funkční období funkční 

období úřadujícího prezidenta Komory, vykonává pravomoci prezidenta Komory až do zvolení 

prezidenta Komory v nové volbě pro příští funkční období viceprezident Komory. 

(6) Jakmile se prezident Komory ujme funkce, zaniká jeho členství v dalších volených orgánech 

a funkcích Komory. 

 

14. § 16 zní: 

„(1) Návrh na zařazení kandidáta na prezidenta Komory na kandidátní listinu lze podat 

nejpozději 30 dnů před zahájením jednání sněmu Komory, na kterém proběhne volba prezidenta 

Komory; k návrhům na zařazení na kandidátní listinu, které byly podány později, se nepřihlíží. 

(2) Při volbě prezidenta Komory se nepoužije § 6 odst. 1 poslední věta a § 14 odst. 4. 

(3) Voliči hlasují tak, že v průběhu doby hlasování stisknou na hlasovacím zařízení tlačítko 

s číslem odpovídajícím pořadovému číslu kandidáta, kterého volí.  

(4) Ihned po skončení doby hlasování volební komise sdělí voličům počet hlasů, který jednotliví 

kandidáti získali; do dalšího kola volby postupují všichni kandidáti kromě toho, který získal 

nejnižší počet hlasů. Získá-li nejnižší počet hlasů více kandidátů, hlasuje se znovu jen o těchto 

kandidátech. Získá-li i v opakovaném hlasování více kandidátů nejnižší počet hlasů, rozhodne 

mezi nimi los.  

(5) Volební komise zpřístupní voličům seznam všech kandidátů postupujících do dalšího kola 

volby v abecedním pořadí s pořadovými čísly z prvního kola volba, a to tak, aby voliči mohli 

tento seznam při hlasování vidět. 

(6) Postup uvedený v odstavcích 3 až 5 se opakuje, dokud některý kandidát není zvolen nebo 

dokud neproběhne poslední kolo volby. Posledním kolem volby se rozumí takové kolo, kterého 

se účastní jeden nebo dva kandidáti. Je-li na kandidátní listinu zařazen pouze jeden nebo dva 

kandidáti, koná se pouze poslední kolo volby. 

(7) V kterémkoliv kole volby je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů sněmu Komory. V posledním kole volby je zvolen kandidát, který získal alespoň 

nadpoloviční většinu hlasů voličů. 

(8) Nebyl-li prezident Komory zvolen ani v posledním kole volby, anebo odstoupili-li všichni 

kandidáti z volby, koná se nová volba.  

(9) Nová volba se koná též tehdy, uvolní-li se funkce prezidenta Komory v průběhu funkčního 

období. Prezident Komory je v nové volbě dle tohoto odstavce volen pouze na zbývající část 

funkčního období dosavadního prezidenta Komory a funkce se ujímá zvolením. 

 

15. V § 17 se číslo „5“ vypouští a nahrazuje číslem „6“. 

 

16. V § 18 se odstavce 2 a 3 vypouštějí a dosavadní odstavec 4 se nově označuje jako odstavec 2. 

  

17. V § 19 se odstavce 2 a 3 vypouštějí a dosavadní odstavce 4 a 5 se nově označují jako odstavce 2 

a 3. 

  

18. V § 20 se odstavce 2 a 3 vypouštějí a dosavadní odstavce 4 a 5 se nově označují jako odstavce 2 

a 3. 

  

19. V § 22 odst. 2 se číslo „15“ vypouští a nahrazuje se číslem „16“. 

  

20. V § 22 odst. 2 se číslo „8“ vypouští a nahrazuje se číslem „9“. 



  

21. V § 1 odst. 4 se na konci první věty za slovo „Komory“ vkládají slova „nebo výkonu funkce 

zástupce člena sněmu Komory“. 

  

22. V § 2 odst. 3 se za první větu vkládá věta, která zní: „Členem sněmu Komory se za podmínek 

upravených v jednacím řádu rozumí i zástupce člena sněmu Komory (§ 7 odst. 2 bod 8 

organizačního řádu Komory).“. 

  

23. Vkládá se nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 13a 

Zástupce člena sněmu Komory 

 

(1) Pro volbu zástupců členů sněmu Komory se použije § 13 odst. 1, 4 a 5 obdobně. 

(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, zástupce 

(zástupci) člena (členů) sněmu Komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení 

volených kandidátů.  

(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, zástupce 

(zástupci) člena (členů) sněmu Komory“ a obsahuje rubriky pro vpisování jmen a příjmení 

volených kandidátů.“ 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1. července 2020 s výjimkou novelizačních bodů 21 až 23, které nabývají 

účinnosti 1. ledna 2021. 


