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Obecná ustanovení 
 

1. Volební řád KZT ČR (dále jen „Komora”) upravuje výkon volebního práva členů Komory a 
organizaci voleb do orgánů a funkcí Komory. 

2. Každý řádný člen Komory má právo podle tohoto řádu volit a být volen do orgánů a funkcí 
Komory. 

3. Řádný člen Komory může být zvolen pouze do jediného orgánu či funkce, s výjimkou prezidenta 
a viceprezidenta, kteří jsou členy také Rady KZT. 
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Volební systém 
  

1. Do Rady KZT se volí na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. 
2. Pro platnost voleb je nutná usnášení schopnost Sněmu, volí se většinovým systémem.  
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Funkční období a konání voleb 
 

1. Funkční období orgánů a funkcí Komory je tříleté. Funkční období začíná ihned po zvolení do 
funkce. Funkční období bývalých orgánů a funkcí zaniká ihned po zvolení nových orgánů a funkcí. 

2. Za řádné a včasné vyhlášení voleb do orgánů a funkcí Komory odpovídá Rada Komory. Řádným a 
včasným vyhlášením voleb se rozumí svolání Sněmu Komory tak, aby volby mohly proběhnout 
ve lhůtách vyplývajících ze Stanov KZT. 

 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

VOLBY ORGÁNŮ A FUNKCÍ 
  
  

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Pozvánku na Sněm Komory, na němž proběhnou volby, doručí Rada Komory písemně všem 
oprávněným 15 dnů předem. Pozvánka musí obsahovat vedle místa a času konání Sněmu 



Komory zejména informaci o vyhlášení voleb včetně sdělení, do kterých orgánů a funkcí se volby 
vyhlašují. 

2. Rada Komory zajistí veškeré podmínky pro řádné konání voleb. 
3. Při volbě orgánů a funkcí Komory se postupuje podle jednotlivých oddílů této části Volebního 

řádu. Konají-li se současně volby do několika orgánů nebo funkcí, je nutno dodržet všechny 
podmínky vyplývající z tohoto řádu pro volby do jednotlivého orgánu nebo funkce s tím, že 
podle povahy lze jednotlivé opakující se úkony sloučit. 
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Volební komise 
 

1. Volby řídí, za jejich správný průběh odpovídá a případné námitky řeší minimálně 3 členná 
volební komise s lichým počtem členů, zvolená na základě návrhů účastníků Sněmu Komory 
veřejným hlasováním v úvodu jednání. 

2. Členové volební komise si ze svého středu zvolí předsedu. 
3. Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů. 
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Průběh voleb do Rady KZT 
 

1. Předseda volební komise provede zahájení voleb, seznámí voliče s jejich průběhem a případně 
sdělí jména a příjmení osob, které se ucházejí o členství v orgánu nebo o funkci. Zároveň 
upozorní voliče, že volit lze i další řádné členy Komory, kteří jsou zapsáni v seznamu Komory. 

2. Volební lístky obdrží řádní členové s ostatními dokumenty u prezence. 
3. Oprávnění voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení 

řádných členů Komory, které volí do příslušných orgánů či funkcí. Každý volený řádný člen 
Komory musí vyslovit s volbou souhlas a prohlásit, že mu nejsou známy žádné překážky 
volitelnosti. Pokud není volený člen přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas a 
prohlášení obdobné ústnímu o tom, že kandidaturu přijímá. 

4. Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební 
schránky.  

5. Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí 
je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí členů Komory dle počtu získaných platných hlasů. Při 
rovnosti počtu získaných platných hlasů u posledních dvou kandidátů, rozhodne los. Úkony dle 
tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob 
rozhodne volební komise. 

6. Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech opatřených razítkem nebo logem 
Komory, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, je-li jméno nebo příjmení kandidáta nečitelné, 
nebo je-li vepsán nekandidující člen.  

7. Zvolen může být Sněmem určený počet členů Rady. 
8. Zvolen je člen Komory, který získal největší počet hlasů přítomných voličů, v pořadí až po 

stanovený počet členů Rady. 
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Výsledky voleb 
 

1. Předseda volební komise vyhlásí výsledky voleb přečtením jmen zvolených členů orgánu včetně 
konstatování počtu přítomných a hlasujících. 

2. Předseda volební komise uvede rovněž pořadí nezvolených členů dle počtu získaných platných 
hlasů pro další potřeby kooptace do orgánů. 



3. Každý zvolený člen Komory musí vyslovit s volbou souhlas a prohlásit, zda funkci přijímá. 
Nesouhlasí-li s volbou, popř. odmítne-li prohlášení nebo nelze-li je ihned opatřit, hledí se na něj, 
jako by nebyl zvolen. Na jeho místo je zvolen člen Komory, který se mezi volenými členy Komory 
umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním 
zvoleném členu Komory. V případě rovnosti hlasů u posledních dvou kandidátů, rozhodne los. 
Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších 
osob rozhodne volební komise. 

4. Předseda volební komise vyzve voliče, aby uplatnili své případné námitky k průběhu voleb. 
Námitky k průběhu voleb lze vznášet kdykoliv, nikoliv však poté, co Sněm v rámci usnesení 
schválil zprávu volební komise o průběhu voleb; k námitkám vzneseným později se nepřihlíží, o 
čemž předseda volební komise voliče v rámci výzvy dle předchozí věty poučí. O vznesených 
námitkách volební komise rozhodne bezodkladně za přítomnosti předsedy, popř. jiného člena 
Revizní komise Komory. 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 mluvčí volební komise volby za skončené. 
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      Volba prezidenta a viceprezidenta KZT 
 

1. Prezident a viceprezident je volen z členů Rady KZT.  
2. Volba probíhá bezprostředně po ustanovení nové Rady. 
3. Rada se odebere do přilehlých prostor a zde tajným hlasováním (každý člen Rady napíše jméno 

jednoho z členů Rady na lístek opatřený razítkem a podpisem předsedy volební komise KZT). 
Tento lístek odevzdá předsedovi volební komise a ten následně vyhodnotí výsledek. Člen Rady, 
který obdrží nejvíce hlasů, se k přijetí pozice vyjádří. Pokud pozici přijme, předstoupí předseda 
volební komise před Sněm a oznámí výsledek volby.  

4. Sněm musí hlasováním navrženého prezidenta ve funkci potvrdit nadpolovičním počtem 
hlasujících.  

5. Pokud člen Rady navržený do pozice prezidenta tuto pozici nepřijme, je na řadě další, podle 
počtu dosažených hlasů. Další postup je shodný jako v předchozím bodě.  

6. Nově zvolený prezident navrhne z členů Rady viceprezidenta a Sněm musí navrženého 
viceprezidenta ve funkci potvrdit nadpolovičním počtem hlasujících.  

7. Nově zvolený prezident a viceprezident se úřadu ujímají okamžitě, a navrhnou Radě termín 
prvního zasedání.  
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Dokumentace voleb 
 

1. Volební komise vyhotoví dvojmo protokol o průběhu a výsledcích voleb, kterou podepíší všichni 
její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají. 

2. Znění zprávy volební komise je schvalováno v rámci usnesení z jednání Sněmu Komory. Před 
schválením zprávy volební komise opětovně upozorní osoba pověřená řízením Sněmu voliče, že 
k námitkám k průběhu voleb vzneseným po schválení zprávy volební komise se nepřihlíží. O včas 
vznesených námitkách rozhodne volební komise bezodkladně za přítomnosti předsedy, popř. 
jiného člena revizní komise Komory. 

3. Volební protokol a platné i neplatné volební lístky předá předseda volební komise nově 
zvoleným orgánům Komory, které zabezpečí archivaci volebních dokumentů.  
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Kooptace 

 
1. Nezvolení členové, kteří získali platné hlasy, se stávají náhradníky s právem být v pořadí podle 

počtu získaných platných hlasů kooptováni do orgánu nebo funkce v případě jejich uvolnění v 
průběhu volebního období. Místo v orgánu nebo funkce je uvolněno, jestliže se zvolený člen 
svého členství v orgánu nebo funkci vzdal, skončilo-li jeho členství v Komoře nebo byl-li z orgánu 
nebo funkce odvolán. 

2. Bez zbytečného odkladu po uvolnění místa v orgánu nebo funkci vyzve Rada Komory prvního 
náhradníka v pořadí, aby se vyjádřil, zda se svojí kooptací souhlasí. Prohlásí-li náhradník 
písemně, že s kooptací souhlasí a že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti, je kooptován 
do funkce nebo orgánu ke dni doručení tohoto prohlášení Radě Komory. Nesouhlasí-li s 
kooptací, popř. odmítne-li prohlášení nebo nelze-li jej bez odkladu opatřit, vyzve Rada Komory 
náhradníka, který je podle počtu získaných platných hlasů následující v pořadí. Totéž platí, je-li 
náhradník členem jiného orgánu nebo vykonává-li jinou funkci a současné zvolení do těchto 
orgánů či funkcí není přípustné, ledaže se členství v orgánu, jehož je členem, nebo funkce, 
kterou vykonává, vzdá. 

3. Nejblíže následující zasedání Sněmu Komory kooptaci veřejným hlasováním potvrdí nebo 
rozhodne o doplňujících volbách. Do doby potvrzení kooptace nebo vyhlášení doplňujících voleb 
se kooptovaný člen orgánu považuje za řádně zvoleného bez ohledu na to, bude-li jeho kooptace 
potvrzena či nikoliv. 
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Účinnost  
 

1. Tento Volební řád KZT ČR byl schválen Sněmem Komory dne 17. 9. 2010 a tímto dnem nabývá 
účinnosti. 

__________________________________________________________________________________ 
 


