H-3 VOLEBNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY
Podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře vydává se tento volební
řád.

ČÁST I.
Obecná ustanovení
§1
Podle tohoto volebního řádu se volí představenstvo, předseda představenstva,
čestná rada a revizní komise okresních, v Praze obvodních, sdružení lékárníků (dále
okresní sdružení), představenstvo, čestná rada a revizní komise, prezident a
viceprezident České lékárnické komory (dále komora) a delegáti sjezdu komory.
§2
Každý člen komory, zapsaný v seznamu členů komory, má právo volit a být volen do
orgánů uvedených v § 1 při splnění podmínky § 10, odst. 4 zákona ČNR č. 220/1991
Sb.
§3
K platnosti voleb je nutná účast nadpoloviční většiny oprávněných voličů. Každý volič
má jeden hlas, který musí uplatnit osobně, zastupování není přípustné.
§4
Volby orgánů se provádějí tajným hlasováním o celé kandidátní listině, přičemž
každý volič hlasuje nejvýše pro tolik kandidátů, kolik členů orgánu má být zvoleno.
§5
Členy zvoleného orgánu se stanou kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných voličů, podle pořadí získaných hlasů až do stanoveného počtu členů.
Ostatní kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů, se
stávají náhradníky a jsou povoláváni k doplnění orgánu, v němž se uvolní místo,
podle pořadí získaných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne se o pořadí členů orgánu a
náhradníků hlasováním aklamací. V případě rovnosti hlasů u zvláštního
volebního shromáždění se u členů orgánů, kteří se dělí o 1 funkci, musí mezi
nimi volba opakovat. V případě, že nadpoloviční většiny hlasů nedosáhne potřebný
počet kandidátů, rozhoduje se v dalších kolech. Do dalšího kola postupuje
dvojnásobný počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů z předchozího kola, než je
počet volených míst ve voleném orgánu.
§6
1) Představenstvo, předsedu představenstva, čestnou radu a revizní komisi
okresního sdružení volí okresní shromáždění lékárníků.
2) Představenstvo a předseda okresního sdružení se volí současně v jednom
kole voleb. Kandidátní listina v takovém případě obsahuje označení
kandidátů, kteří kandidují zároveň do představenstva i na předsedu
okresního sdružení.
3) Předsedou okresního sdružení je zvolen kandidát, který byl zvolen jako člen
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do představenstva okresního sdružení a současně získal nejvyšší počet
hlasů pro předsedu okresního sdružení ze zvolených členů představenstva
kandidujících na předsedu okresního sdružení.
§7
Představenstvo, čestnou radu, revizní komisi, prezidenta, viceprezidenta komory volí
sjezd delegátů komory. Prezident a viceprezident jsou voleni zvlášť a postupně z
kandidátek z členů zvoleného představenstva.
§8
Předsedu a ostatní funkcionáře čestných rad a revizních komisí a ostatní funkcionáře
představenstva okresních sdružení a komory volí tyto orgány na svých ustavujících
zasedáních.
§9
Orgány okresního sdružení pro sloučené okresy, v Praze obvody, volí společné
okresní shromáždění lékárníků. Dohodou může být určen počet členů orgánu
volených z jednotlivých sloučených okresů (obvodů).
§ 10
Členy společných orgánů pro několik okresních sdružení volí jednotlivá okresní
shromáždění v počtu stanoveném vzájemnou dohodou.
§ 11
Delegáty na sjezd komory volí okresní shromáždění lékárníků podle klíče
stanoveného sjezdem komory na návrh představenstva komory.

ČÁST II.
Příprava voleb
§ 12
1) Volby orgánů okresních sdružení a komory se zařazují na pořad okresního
shromáždění lékárníků nebo sjezdu delegátů v roce, kdy končí funkční období
dosavadních orgánů. Termín voleb musí být oznámen nejméně 1 měsíc předem.
Volby organizuje příslušné představenstvo okresního shromáždění nebo komory.
2) Představenstvo okresního sdružení a není-li ustaveno, představenstvo komory,
může rozhodnout, že okresní shromáždění bude pro účely voleb orgánů
okresního sdružení, předsedy okresního sdružení a delegátů sjezdu probíhat po
delší, případně nespojité časové období (dále jen „zvláštní volební
shromáždění“), a v tomto případě rozhodne též o složení mandátové a volební
komise a určí ověřovatele zápisu. Účast nadpoloviční většiny oprávněných voličů
na zvláštním volebním shromáždění vyhodnotí mandátová komise po skončení
voleb.
3) Představenstvo okresního sdružení a není-li ustaveno, představenstvo komory,
rozhodnutí o zvláštním volebním shromáždění oznámí spolu s termínem voleb a
v oznámení uvede:
a) termín zvláštního volebního shromáždění,
b) datum a čas zahájení a ukončení voleb, přičemž volby musí probíhat během
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nejméně dvou pracovních dnů,
c) místo konání zvláštního volebního shromáždění, přičemž musí jít o místo
snadno a volně dostupné po celou dobu trvání zvláštního volebního
shromáždění,
d) složení mandátové a volební komise a ověřovatele zápisu,
e) výzvu k předkládání návrhů na kandidáty nebo žádostí o zařazení na
kandidátní listinu včetně času ukončení, které nesmí předcházet začátku
zvláštního volebního shromáždění, a místa, jímž může být až do zahájení
zvláštního volebního shromáždění i adresa pro doručování návrhů a žádostí.
§ 13
Představenstva jsou při přípravě voleb povinna:
- stanovit termín voleb,
- určit počet členů volených orgánů, pokud zákon ČNR č. 220/1991 Sb. stanoví
rozmezí,
- stanovit podmínky a konečný termín pro předkládání návrhů kandidátů,
- navrhnout složení volební komise,
- navrhnout kandidátní listiny,
- připravit technické podmínky pro provedení tajných voleb.

ČÁST III.
Sestavování kandidátních listin
§ 14
1) Každý člen má právo navrhovat kandidáty do všech orgánů okresních sdružení a
komory, každý má právo ucházet se o zařazení na kandidátní listinu a podávat
návrhy na její úpravy. Navržený kandidát musí projevit souhlas s případným
členstvím v orgánu.
2) Při kandidatuře do ústředních orgánů bude vyžádáno písemné vyjádření OSL, ve
kterém je kandidát evidován.
§ 15
Kandidátní listiny pro volby orgánů okresních sdružení sestavuje odstupující
představenstvo z návrhů členů okresního sdružení a schvaluje ji okresní
shromáždění lékárníků prostou většinou hlasů. Každý člen okresního sdružení, který
se účastní okresního shromáždění, má právo navrhovat doplnění kandidátní listiny.
Kandidátní listiny pro volby na zvláštním volebním shromáždění nejsou schvalovány
okresním shromážděním lékárníků; představenstvo nebo jím pověřený člen
představenstva je uzavře nejdříve jednu hodinu po zahájení zvláštního volebního
shromáždění.
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§ 16
Kandidátní listiny pro volby orgánů komory sestavuje odstupující představenstvo z
návrhů okresních shromáždění a z návrhů vlastních. Kandidátní listiny schvaluje
sjezd delegátů komory prostou většinou hlasů přítomných. Tyto kandidátní listiny
musejí obsahovat větší počet kandidátů, než je stanovený počet členů voleného
orgánu.
§ 17
Kandidátní listiny pro volby prezidenta a viceprezidenta komory předkládá nově
zvolené představenstvo.
§ 18
Schválená kandidátní listina se zpracuje do formy volebních lístků. Volební lístek
obsahuje název voleného orgánu, počet volených členů a seznam kandidátů
označených pořadovým číslem a seřazených abecedně. Volební lístek pro volbu
představenstva a předsedy okresního sdružení obsahuje označení kandidátů,
kteří kandidují zároveň do představenstva i na předsedu okresního sdružení.
Volební lístek může být společný pro více orgánů okresního sdružení nebo komory.
Kandidátní listina může být současně volebním lístkem, je-li to na ní vyznačeno.

ČÁST IV.
Provedení voleb
§ 19
Volební komise předkládá návrh kandidátních listin ke schválení, připravuje volební
lístky, řídí vlastní průběh voleb. Přijímá stížnosti a protesty k průběhu voleb a
rozhoduje o nich. Řeší běžné záležitosti související s volbami.

§ 20
Volební komise vydá všem přítomným voličům volební lístky.
§ 21
1) Volič upravuje volební lístek škrtnutím jmen kandidátů, s nimiž nesouhlasí. Platně
upravený volební lístek může obsahovat nejvýše tolik jmen, kolik členů orgánu je
voleno. K připsaným jménům se nepřihlíží.
2) U voleb představenstva a předsedy okresního sdružení volič dále provede
volbu předsedy označením nejvýše jednoho neškrtnutého jmena kandidáta.
K neoznačení žádného kandidáta nebo k označení více kandidátů na
předsedu okresního sdružení se nepřihlíží a volební lístek je platný pouze
pro volbu představenstva okresního sdružení.
§ 22
Upravený volební lístek vloží volič do urny za přítomnosti člena volební komise.
Volební komise zvláštního volebního shromáždění umožní voliči v odůvodněných
případech provedení volby v době konání voleb i v jiném místě, než ve kterém se
koná zvláštní volební shromáždění. V takovém případě volební komise vyšle do
jiného místa svého člena s přenosnou urnou a přijme organizační opatření k
-4-

zamezení vícenásobné volby jedním voličem.
§ 23
Po skončení voleb sečte volební komise volební lístky, vyřadí neplatné, sečte počty
hlasů pro jednotlivé kandidáty a kandidáty seřadí podle počtu získaných hlasů.
§ 24
Volební komise vyhlásí výsledky voleb, písemně zpracuje a předloží okresnímu
shromáždění nebo sjezdu zprávu, v níž uvede:
- počet oprávněných voličů a počet účastníků voleb,
- počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
- složení zvoleného orgánu a pořadí náhradníků,
- výrok o platnosti voleb,
- jiné závažné okolnosti, které se vyskytly v průběhu voleb. Zprávu podepíší všichni
členové volební komise. Zprávu o volbách orgánů okresního sdružení se zasílá
volební komise do 3 pracovních dnů představenstvu komory, které zajistí
zveřejnění zprávy na internetových stránkách komory www.lekarnici.cz do
následujícího pracovního dne od doručení.
§ 25
Pokud se volby konají na zvláštním volebním shromáždění, vyhlásí volební komise
výsledky voleb do 3 pracovních dnů na internetových stránkách komory
www.lekarnici.cz včetně zprávy o průběhu voleb.

ČÁST V.
Ustavující zasedání zvolených orgánů
§ 26
Zrušen.
§ 27
Předseda volební komise svolá bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb ustavující
zasedání nově zvoleného představenstva komory. Toto zasedání navrhne zvláštní
kandidátku pro volbu prezidenta a zvláštní kandidátku pro volbu viceprezidenta
komory, kterou volební komise předloží sjezdu delegátů k tajné volbě, ve které
rozhoduje prostá většina hlasů.
§ 28
Předseda volební komise svolá ustavující zasedání orgánů okresních sdružení a
ostatních orgánů komory do 14 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

ČÁST VI.
Závěrečná ustanovení
§ 29
Členem volební komise nemůže být kandidát do voleného orgánu.
§ 30
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Uvolní-li se v průběhu volebního období funkce prezidenta nebo viceprezidenta
komory a předsedy představenstva okresního sdružení podle § 9 jednacího řádu,
zvolí nového funkcionáře sjezd delegátů, respektive okresní shromáždění tajnou
volbou z kandidátky předložené představenstvem komory či okresním sdružením.
§ 31
1) Tento volební řád byl schválen v tomto znění sjezdem delegátů komory dne 2. 11.
2018 s účinností od 1. 12. 2018.
2) Na volby vyhlášené před účinností tohoto řádu se použije volební řád
v dosavadním znění.
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