Stavovský předpis
Exekutorské komory České republiky
ze dne 20. června 2001,
volební řád
Změna: 11. června 2010
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 126 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen“zákon“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Volební řád upravuje volby a odvolávání členů a náhradníků orgánů Exekutorské
komory České republiky (dále jen „Komora“) sněmem. Sněm volí členy prezidia, revizní
komise, kontrolní komise, kárné komise a poradních orgánů (dále jen "volené orgány"),
pokud tak stanoví zákon.
Volební komise
§2
Volební komise zabezpečuje přípravu voleb, organizuje a řídí jejich průběh,
vyhodnocuje jejich výsledky a po organizační stránce zajišťuje odvolávání členů a náhradníků
volených orgánů.
§3
(1) Volební komise je tříčlenná.
(2) Předsedu a další členy volební komise volí jednotlivě z řad přítomných soudních
exekutorů (dále jen "exekutor") sněm veřejným hlasováním.
(3) Ke zvolení člena volební komise je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných
exekutorů (dále jen „voliči“).
ČÁST DRUHÁ
PRŮBĚH VOLEB
§4
(1) Volby se konají přímým a tajným hlasováním.
(2) Každý volič má při volbě členů volených orgánů jeden hlas. Hlasují pouze voliči,
zastoupení je nepřípustné.
§5
Konají-li se volby do více než jednoho voleného orgánu, hlasuje se o volbě členů
jednotlivých volených orgánů postupně v tomto pořadí:

a) členové prezidia,
b) členové revizní komise,
c) členové kontrolní komise,
d) členové kárné komise,
e) členové poradních orgánů.
§6
(1) Volební komise sestaví kandidátní listinu pro volbu členů voleného orgánu,
seznámí s ní voliče a stručně kandidáty představí.
(2) Voliči poté mohou navrhovat další kandidáty, o které volební komise kandidátní
listinu doplní, pokud zařazení navrženého kandidáta na kandidátní listinu není v rozporu
s odstavcem 3.
(3) Při sestavování kandidátních listin pro volbu členů prezidia, revizní, kontrolní a
kárné komise se volební komise řídí ustanoveními zákona o neslučitelnosti funkcí.
(4) Na kandidátní listinu je možno zařadit kteréhokoli exekutora bez ohledu na to, zda
je na sněmu přítomen; není-li však exekutor přítomen, může být na kandidátní listinu zařazen
pouze tehdy, pokud volební komise před zahájením voleb obdrží jeho písemný souhlas
s případným zvolením.
(5) Kandidáti mají právo na volební projev, jehož maximální délku stanoví volební
komise.
§7
(1) Určený člen volební komise zahájí volby a seznámí voliče s konečnou kandidátní
listinou. Členové volební komise rozdají voličům hlasovací lístky a počet rozdaných
hlasovacích lístků zaznamenají.
(2) Hlasovací lístek obsahuje název voleného orgánu a samostatné rubriky pro zápis
jmen a příjmení volených kandidátů v počtu odpovídajícím počtu členů voleného orgánu.
(3) Určený člen volební komise seznámí voliče s počtem volených členů voleného
orgánu a upozorní je na důvody neplatnosti volebního lístku podle ustanovení § 8 odst. 3.
§8
Hlasování
(1) Voliči osobně vyznačí v rubrikách hlasovacího lístku čitelně hůlkovým písmem
jména a příjmení kandidátů, které volí do voleného orgánu. Volič musí do jednotlivých rubrik
hlasovacího lístku vepsat jména různých kandidátů, není povinen však vyplňovat všechny
rubriky.
(2) Vyplněný hlasovací lístek vloží volič osobně do zapečetěné (uzamčené) volební
schránky. Jako první hlasují členové volební komise, po nich ostatní bez určení pořadí.
(3) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech nebo na
kterých je voleno více kandidátů, než je počet členů voleného orgánu. Je-li jméno nebo
příjmení voleného kandidáta nečitelné tak, že ho nelze identifikovat, nebo je-li jméno a
příjmení uvedeno mimo příslušnou rubriku, hlas pro takového kandidáta není platný. Platný
není rovněž hlas pro osobu, která do voleného orgánu nekandidovala. Ve sporných případech
rozhoduje o platnosti hlasovacího lístku nebo hlasu volební komise hlasováním.
§9

Zjišťování výsledků voleb
(1) Volební komise za účasti všech svých členů a bez přítomnosti cizích osob
rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné
a neplatné; k neplatným hlasovacím lístkům se nepřihlíží.
(2) Volební komise sestaví pořadí jmen všech volených kandidátů podle počtu pro ně
odevzdaných hlasů; k neplatným hlasům se nepřihlíží. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o
pořadí volební komise losem.
(3) Členy příslušného voleného orgánu se stávají kandidáti, kteří se umístili do pořadí,
odpovídajícího počtu členů voleného orgánu. Kandidáti, kteří se umístili na dalších místech,
se v pořadí podle získaných hlasů stávají náhradníky členů voleného orgánu, pokud s tím
vyslovili souhlas. U každého voleného orgánu se vede tolik náhradníků, kolik stanoví zákon,
případně organizační řád.
(4) Určený člen volební komise vyhlásí jména zvolených členů a náhradníků členů
voleného orgánu a volební komise poté volby ukončí.
§ 10
Volební komise sepíše o výsledku voleb protokol, ve kterém uvede všechny podstatné
skutečnosti o průběhu voleb. Protokol podepsaný všemi členy volební komise a odevzdané
platné i neplatné volební lístky uloží Komora po dobu 50 let; po uplynutí této doby postupuje
Komora podle právních předpisů o archivnictví.
§ 11
Ve lhůtě do tří měsíců od posledního dne voleb zveřejní Komora výsledky voleb na
internetových stránkách Komory.
ČÁST TŘETÍ
DOPLŇOVACÍ VOLBY, ODVOLÁNÍ A VOLBA
PREZIDENTA
§ 12
(1) Zanikne-li funkce člena voleného orgánu v průběhu volebního období, je za něj
doplněn do voleného orgánu náhradník, vzešlý z předešlých voleb. Není-li možno postupovat
podle věty první, protože náhradník se svým doplněním do voleného orgánu v době doplnění
nesouhlasí, nebo není-li u voleného orgánu žádný náhradník veden, musí být provedeny
doplňovací volby do tohoto voleného orgánu. Funkční období náhradníka doplněného nebo
zvoleného v doplňovacích volbách trvá do konce řádného volebního období člena orgánu, na
jehož místo byl doplněn nebo zvolen.
(2) Na doplňovací volby se užijí přiměřeně ustanovení částí první a druhé.
§ 13
Odvolání člena voleného orgánu

(1) Člena voleného orgánu lze odvolat na písemný návrh nejméně dvou pětin všech
členů Komory. K odvolání člena voleného orgánu je třeba nadpoloviční většiny hlasů voličů.
Hlasování je tajné.
(2) Na odvolání člena voleného orgánu se přiměřeně užije ustanovení § 4 odst. 2.
§ 14
Způsob volby prezidenta stanoví prezidium.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 14
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2001.

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.,
prezident
Exekutorské komory ČR

