
Příloha č. 1  
usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2021/02/12 ze dne 20. února 2021, 
jímž sněm České stomatologické komory podle § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., o 
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, určuje 
podmínky rozhodování sněmu Oblastní komory mimo jeho zasedání při volbách do orgánů 
Oblastní komory konaných v prvním pololetí roku 2021. 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tyto podmínky rozhodování sněmu Oblastní komory mimo jeho jednání se vztahují na volby 

orgánů Oblastní komory konané v době od 22. února 2021 do 30. června 2021. 
2. O konání voleb orgánů Oblastní komory mimo jednání sněmu Oblastní komory rozhodne podle 

těchto podmínek představenstvo Oblastní komory.  
3. Na volby orgánů Oblastní komory konané mimo jednání sněmu Oblastní komory se použije 

volební řád Komory s odchylkami vyplývajícími z těchto podmínek. 
 

II. 
Vyhlášení voleb 

 
1. Konání voleb orgánů Oblastní komory vyhlásí představenstvo Oblastní komory odesláním 

oznámení o konání voleb všem členům Komory zapsaným v seznamu vedeném Oblastní 
komorou (dále jen „členové“, jednotlivě jen „člen“) na elektronickou adresu evidovanou v registru 
Komory, a to s předstihem nejméně 30 dnů před prvním dnem trvání prvního kola voleb; není-li 
u člena v registru Komory evidována elektronická adresa, odešle se oznámení o konání voleb 
takovému členu Komoru na jinou adresu evidovanou v registru Komory. 

2. Pro vyhlášení druhého kola voleb se použije předchozí odstavec obdobně; druhé kolo voleb se 
vyhlašuje s předstihem nejméně 5 dnů před prvním dnem trvání druhého kola voleb.  

3. Vyhlášení voleb musí obsahovat 
a) informaci o tom, do kterých orgánů se budou volby konat, 
b) počet volených členů jednotlivých orgánů Oblastní komory, který musí být stejný jako ve 

volbách do orgánů Oblastních komor konaných v roce 2017, 
c) trvání obou kol voleb a volební časy pro každý den trvání voleb a pro každé místo konání 

voleb, včetně možnosti zkrácení trvání voleb, 
d) místo nebo místa konání voleb pro obě kola voleb, 
e) jména a příjmení členů volební komise a elektronickou adresu, na kterou lze podávat 

návrhy kandidátů a stížnosti na průběh voleb, 
f) datum, do kterého lze podávat návrhy na zařazení na kandidátní listinu,  
g) údaj, kde se lze po uzavření kandidátní listiny seznámit s tím, kteří členové byli na 

kandidátní listinu zařazeni, 
h) údaj, kde se lze po skončení voleb seznámit s jejich výsledkem. 

4. Vyhlášení druhého kola voleb musí obsahovat 
a) výsledky prvního kola voleb, jména a příjmení kandidátů zvolených v prvním kole, jména 

a příjmení kandidátů postupujících do druhého kola a počet členů orgánů volených ve 
druhém kole, 

b) trvání druhého kola voleb a volební časy pro každý den trvání druhého kola voleb a pro 
každé místo konání druhého kola voleb, včetně možnosti zkrácení trvání voleb, 

c) místo nebo místa konání druhého kola voleb, 
d) jména a příjmení členů volební komise a elektronickou adresu, na kterou lze podávat 

stížnosti na průběh voleb. 
 

III. 
Volební komise 

 



1. O počtu členů volební komise rozhodne a volební komisi jmenuje představenstvo Oblastní 
komory z řad členů, a to bezodkladně po rozhodnutí o konání voleb orgánů Oblastní komory 
mimo zasedání sněmu Oblastní komory. 

2. Volební komise  
a) shromažďuje jména a příjmení kandidátů, 
b) rozhoduje o zařazení kandidáta na kandidátní listinu, 
c) zajišťuje zpřístupnění uzavřené kandidátní listiny členům způsobem stanoveným 

představenstvem Oblastní komory, 
d) zajišťuje dopravu volební schránky a volebního seznamu na místo konání voleb tak, aby 

zde byla k dispozici po celý volební čas, 
e) dohlíží na hlasování, vede předepsanou evidenci a dohlíží na řádné nakládání s volební 

schránkou a volebním seznamem, popř. pověřuje osoby touto činností, 
f) určuje člena volební komise, kterému bude volební schránka a volební seznam svěřena 

do úschovy, 
g) sčítá hlasy, zjišťuje výsledek voleb a zajišťuje ve spolupráci s představenstvem Oblastní 

komory jeho vyhlášení, 
h) řeší stížnosti na průběh voleb, 
i) plní další úkoly podle těchto podmínek a volebního řádu Komory. 

3. Volební komise se usnáší hlasováním. Každý člen volební komise má jeden hlas. Usnesení 
volební komise je přijato, hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů volební 
komise. 

4. Člen volební komise se může členství ve volební komisi vzdát. Člena volební komise může 
odvolat volební komise; hlasování volební komise o odvolání se neúčastní člen volební komise, 
o jehož odvolání jde. 

5. Vzdá-li se člen volební komise svého členství nebo byl-li odvolán, jmenuje představenstvo 
Oblastní komory bezodkladně jeho náhradníka. 

6. Činnost volební komise končí prohlášením voleb za skončené. 
 

IV. 
Kandidáti 

 
1. Návrh na zařazení člena na kandidátní listinu lze podávat nejpozději 10 dnů před prvním dnem 

trvání prvního kola voleb; k později podaným návrhům se nepřihlíží. K návrhu, jímž člen 
navrhuje jiného člena na zařazení na kandidátní listinu, se nepřihlíží též tehdy, není-li k návrhu 
připojen písemný souhlas navrhovaného člena. 

2. Uzavřenou kandidátní listinu zpřístupní volební komise členům nejpozději 5 dnů před prvním 
dnem trvání prvního kola voleb způsobem stanoveným představenstvem Oblastní komory. 

 
V. 

Trvání voleb a volební časy 
 
1. Trvání prvního kola voleb stanoví představenstvo Oblastní komory tak, aby šlo o souvislý 

časový úsek nepřesahující 30 dnů, z nichž alespoň jeden je dnem, na který bylo svoláno jednání 
sněmu Oblastní komory. Trvání druhého kola voleb stanoví představenstvo Oblastní komory 
tak, aby šlo o souvislý časový úsek nepřesahující 30 dnů. 

2. Představenstvo Oblastní komory může v každém kole zkrátit trvání voleb, jestliže před jeho 
uplynutím byly vydány volební obálky nadpoloviční většině všech členů. Příslušné kolo voleb 
však musí trvat ještě nejméně 3 dny poté, co představenstvo Oblastní komory oznámí členům 
způsobem stanoveným v čl. II odst. 1, že zkracuje trvání voleb. První kolo voleb nelze zkrátit 
tak, aby trvání prvního kola voleb po zkrácení nezahrnovalo den, na který bylo svoláno jednání 
sněmu Oblastní komory. 

3. Volebním časem se rozumí časový úsek v rámci jednoho dne trvání voleb, po který mohou 
členové v místě konání voleb odevzdávat volební lístky do volební schránky. Volební časy 
stanoví představenstvo Oblastní komory pro každý den trvání voleb a pro každé místo konání 
voleb. V den trvání voleb, na který bylo svoláno jednání sněmu Oblastní komory, musí být 
volební čas stanoven tak, aby členové mohli hlasovat v průběhu tohoto jednání, 30 minut před 



jeho začátkem a 30 minut po jeho skončení, a to i tehdy, nebude-li sněm Oblastní komory na 
tomto jednání schopen se usnášet.  

 
VI. 

Místo konání voleb 
 
1. Místo konání voleb je místem, na kterém mohou členové odevzdávat volební lístky do volební 

schránky. 
2. Představenstvo Oblastní komory stanoví místo nebo místa konání voleb. V den trvání voleb, na 

který bylo svoláno jednání sněmu Oblastní komory, musí být místo konání voleb stanoveno na 
místo tohoto jednání. 

3. Místo konání voleb musí být stanoveno a vybaveno tak, aby umožňovalo tajné hlasování, 
důstojný průběh voleb, evidenci členů, kteří hlasovali, a dohled nad volební schránkou. 

4. Představenstvo Oblastní komory zajistí, že v místě konání voleb je po celou dobu volebního 
času přítomna volební komise, člen volební komise pověřený volební komisí nebo jiná osoba 
pověřená volební komisí, kteří odpovídají za řádný průběh hlasování, provádění záznamů do 
volebního seznamu a za řádné nakládání s volební schránkou a volebním seznamem. 

 
VII. 

Volební schránka a volební seznam 
 
1. Volební schránka musí být z pevného materiálu a musí být uzavíratelná. Volební schránka musí 

mít otvor, který umožní do volební schránky v uzavřeném stavu vložit volební lístky v obálce.  
2. Prázdnou volební schránku volební komise zapečetí před začátkem doby trvání každého kola 

voleb; volební schránka musí zůstat zapečetěná až do skončení doby trvání příslušného kola 
voleb; rozpečetit ji smí jen volební komise. 

3. Volební schránka musí být v průběhu volebního času umístěna v místě konání voleb. Mimo 
volební čas lze volební schránku umístit pouze v uzamčeném prostoru, ke kterému má užívací 
právo Oblastní komora nebo Komora, nebo ji lze svěřit do úschovy členu volební komise; o tom, 
kde se volební schránka nacházela mimo volební časy, vede volební komise záznamy. 

4. Představenstvo Oblastní komory může s ohledem na volební časy a místa konání voleb 
stanovit, že ve volbách bude využito více volebních schránek. 

5. Volební seznam obsahuje jména a příjmení všech členů a slouží k zaznamenání údaje o tom, 
že členu byla vydána volební obálka. Volební seznam se pořizuje pro každé kolo voleb zvlášť. 
Volební seznam se pořídí pro každé kolo voleb pouze v jediném originálním vyhotovení, které 
před začátkem příslušného kola voleb podepíšou všichni členové volební komise.  

6. Do volebního seznamu se doplní jméno a příjmení člena, který byl zapsán do seznamu členů 
vedeného Oblastní komorou v průběhu trvání voleb. Z volebního seznamu se odstraní jméno a 
příjmení člena, který byl vyškrtnut ze seznamu členů vedeného Oblastní komorou v průběhu 
trvání voleb dříve, než mu byla vydána volební obálka. 

7. Originální vyhotovení volebního seznamu se musí nacházet ve volebním čase v místě konání 
voleb. Není-li v místě konání voleb volební seznam k dispozici, nesmí být vydávány volební 
obálky. 

8. Odstavec 3 věta druhá se na volební seznam použije obdobně. 
 

 
 

VIII. 
Volební lístky a volební obálky 

 
1. Volební lístky musí být pro členy k dispozici ve volebním čase na místě konání voleb. Volební 

lístky lze členům zpřístupnit též on-line ke stažení.  
2. Na volebních lístcích jsou kromě dalších náležitostí upravených volebních řádem Komory 

vytištěna jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí s pořadovými čísly. 
3. Volební obálka je obálka, do které člen vkládá při hlasování volební lístky. Volební obálky zajistí 

představenstvo Oblastní komory.  



4. Volební obálka musí být opatřena otiskem razítka Oblastní komory nebo vytištěnými 
identifikačními údaji Oblastní komory a podpisem člena volební komise nebo osoby pověřené 
volební komisí. Volební obálky musí být pro členy k dispozici ve volebním čase na místě konání 
voleb.  

 
IX. 

Hlasování 
 
1. Volební komise, pověřený člen volební komise nebo jiná osoba pověřená volení komisí (dále 

jen „volební komisař“) ověří totožnost člena, který se ve volebním čase dostavil do místa konání 
voleb; totožnost se ověří z občanského průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního pasu. 

2. Po ověření totožnosti vydá volební komisař členu volební obálku a případně volební lístky a 
učiní o tom záznam do volebního seznamu. Vydání volební obálky členu, jemuž byla volební 
obálka již jednou vydána, je nepřípustné. 

3. Člen vybírá kandidáty zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta, kterého volí. 
Tato úprava volebních lístků musí probíhat tak, aby nikdo neměl možnost vidět, které kandidáty 
člen vybral. K jiným úpravám volebního lístku se nepřihlíží. 

4. Člen hlasuje vložením volebního lístku ve volební obálce do volební schránky. Volební lístky 
pro volby různých orgánů Oblastní komory se vloží do jedné volební obálky.  

 
X. 

Zjišťování výsledku voleb 
 
1. Sčítání hlasů provádí volební komise až po skončení doby trvání příslušného kola voleb. 
2. Pro platnost voleb je třeba, aby v prvním kole a, koná-li se, i ve druhém kole byly vydány volební 

obálky alespoň nadpoloviční většině členů. 
3. Neplatný je volební lístek, který  

a) není na předepsaném tiskopisu, 
b) byl vložen do volební schránky mimo volební obálku, 
c) byl ve volební obálce společně s dalším volebním lístkem pro stejný orgán Oblastní 

komory. 
4. Neplatný je i volební lístek, na němž člen označil více kandidátů, než kolik činí počet volených 

členů orgánu; ve druhém kole je neplatný i volební lístek, na kterém volič označil více kandidátů, 
než kolik činí počet členů orgánu volených ve druhém kole. 

5. Výsledek každého kola voleb oznámí volební komise představenstvu Oblastní komory. Koná-li 
se druhé kolo, oznámí se výsledek prvního kola členům společně s vyhlášením druhého kola 
voleb. Nekoná-li se druhé kolo, vyhlásí volební komise výsledek voleb způsobem stanoveným 
představenstvem Oblastní komory. Stejně volební komise vyhlásí celkový výsledek voleb po 
skončení druhého kola voleb. 

 
XI. 

Námitky 
 
1. Námitky proti průběhu voleb lze podávat do 5 dnů ode dne vyhlášení jejich výsledku. O 

námitkách rozhodne volební komise bezodkladně za přítomnosti předsedy nebo jiného člena 
revizní komise Oblastní komory.  

2. Po rozhodnutí o námitkách, případně po provedení dalších opatření, k nimž volební komise na 
základě svého rozhodnutí o námitkách přikročila, nebo nejsou-li námitky vzneseny, prohlásí 
volební komise volby za skončené. Rozhodnutí o námitkách, o přijatých opatřeních a prohlášení 
voleb za skončené se sdělí členům stejným způsobem, jakým byl vyhlášen celkový výsledek 
voleb. 

 
 


