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Vládní nařízení 
ze dne 13. února 1930 

o řádu volení clo lékařských komor.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 6 až 10, § 11, odst. 1., písm. a), § 13 
a § 26, odst. 3. až 5., zákona ze dne 28. června 
1929, č, 113 Sb. z. a n., o lékařských komo
rách:

§ 1.

Obsah nařízení.

Podle tohoto nařízení volí a ustavuje se za
stupitelstvo, komorní rada a čestná rada lé
kařských komor a volí se revisoři účtů a je
jich náhradníci.

§ 2.

Právo a povinnost volební.

O) Právo voliti a býti volenu mají všichni 
lékaři, kteří jsou československými státními 
občany, jsou v den vypsaných i konaných vo
leb členy komory (§ 3 zák.), nejsou vyloučeni 
z práva volebního pravoplatným nálezem 
čestné rady nebo kteří pravoplatným trestním 
rozsudkem nejsou zbaveni volebního práva do 
obcí.

(2) Odstupující činovníci jsou opět voli
telní.

(3) Lékař oprávněný k volbě (odst. 1.) je 
povinen volební právo vykonati. Nesplní-li 
této povinnosti bez dostatečných důvodů 
omluvných, dopouští se přestupku zanedbání 
povinností člena ke komoře.

(4) či-anové zastupitelstva lékařské komory 
a jejich náhradníci nejsou do čestné rady vo
litelní.

§ 3.
Zásady volební.

. P) Volby zastupitelstva, čestné rady a re- 
visorů účtů konají se písemně podle zásady 
poměrnosti na základě kandidátních listin, 
podaných volebními skupinami.
,v(2) Volební skupinou rozumí se skupina vo

ličů, která předložila včas kandidátní listinu 
vyhovující § 10.

§4.

Voličské seznamy.

C1) Seznamy členů komory k volbě opráv
něných (voličské seznamy) připravuje před
seda komory.

19. (2) Voličské seznamy obsahujtež jméno, 
příjmení, den a rok narození, bydliště lékaře 
a místo, kde v obvodu lékařské komory vyko
nává lékařskou praksi (§ 3 zák.).

(3) Voličské seznamy dvojmo vyhotovené 
zašle do 8 dnů od vypsaných voleb (§ 7) před
seda komory zemskému úřadu (§ 58 zák.).

(4) Zemský úřad seznamy přezkouší, vy
škrtne z nich lékaře, kteří v den vypsaných 
voleb nemají práva voliti nebo jsou z něho vy
loučeni, a doplní je jmény a ostatními údaji 
osob k volbě oprávněných a v seznamech ne
zapsaných.

(5) Pro první volby sestaví zemský úřad se
znamy voličské podle zpráv vyžádaných od 
okresních úřadů.

§ 5.
Vyložení voličských seznamů.

i1) Voličské seznamy takto upravené (§ 4) 
vyloží zemský úřad nejpozdčji 14. dne po vy
psaných volbách ve svých úřadovnách po do
bu 8 dnů nepřetržitě po sobě jdoucích.

(2) Do voličských seznamů musí býti dovo
leno nahlížeti v úředních hodinách, v neděli a 
svátek aspoň od 9. do 12. hodiny polední.

(3) Lékaři a zmocněnci volebních skupin 
[§ 10, odst. 3., písm. c)] mají právo nahlížeti 
do voličských seznamů a činiti si opisy a vý
pisy, pokud tím nevylučují jiných osob z vý
konu téhož práva.

§ 6.
Reklamační řízení.

O) Člen komory může proti obsahu volič
ských seznamů v době jejich vyložení (§ 5) 
podat! písemně námitky u zemského úřadu 
buď proto, že někdo nebyl do seznamů za
psán, nebo že byl zapsán neoprávněně, nebo 
že je nesprávně označen.

(2) V námitkách řádně odůvodněných musí 
býti uvedeno jméno, příjmení a bydliště oso- 
by, která námitky podává, případně i osoby, 
proti jejímuž zápisu nebo nezapsání námitky 
směřují. Jedny námitky mohou se týkati jen 
jediné osoby.

(3) O námitkách rozhodne zemský úřad 
nejpozději do 8 dnů po uplynutí lhůty určené 
PTO vyložení voličských seznamů, upraví pa
třičně tyto seznamy a vyrozumí o rozhodnutí 
zúčastněné^ osoby. Stížnost do rozhodnutí 
zemského úřadu je přípustná jen ve spojení 
s námitkami proti volbám (§ 23).
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§7.
Vypsání voleb.

(1) Volby vypisuje zemský úřad, pokud ne
jde o první volby, aspoň 3 měsíce před skon
čením funkčního období a vždy aspoň 10 tý
dnů přede dnem volby [§ 8, písm. a)].

(2) Volební vyhlášku uveřejní zemský úřad 
v Zemském věstníku. Kromě toho je pří
slušná lékařská komora— vyjímajíc první 
volby — povinna uveřejniti ji ve svých perio
dických zprávách [§ 15, odst. 1., písm. e), 
zák.].

(s) Den, kdy je vyhláška uveřejněna 
v Zemském věstníku, platí za den vypsaných 
voleb.

§ 8.

Obsah volební vyhlášky.

Ve volební vyhlášce jest oznámiti:
a) den volby i hodinu, do které toho dne 

nejpozději musí hlasovací lístky dojiti zem
skému úřadu, aby se k nim mohlo přihlížeti;

b) od kterého dne a po jakou dobu budou 
vyloženy seznamy voličské a kde je možno do 
nich nahlédnouti (§ 5);

c) do kdy a kde lze podati námitky proti
vyloženým voličským seznamům (§6);

d) kolik členů a náhradníků se volí do za
stupitelstva (§ 5 zák.) a do čestné rady ko
mory (§ 26, odst. 1., zák.) a kolik reyisorů 
účtů a jejich náhradníků (§ 6, odst. 3., zák.) ;

e) lhůtu a místo ku předložení kandidát
ních listin s udáním kalendářního dne (§ 11, 
odst. 1.), výslovné upozornění, že ke kandi
dátním listinám podaným po stanovené lhůtě 
nebude přihlíženo, a ustanovení o formě a 
obsahu kandidátních listin (§ 10);

f) den, do kterého jest rozeslat! voličské le
gitimace a hlasovací lístky (§ 16, odst. 1.).

§ 9.
Volební komise.

(1) Řízení o kandidátních listinách provádí 
a volbu řídí volební komise, skládající se 
z předsedy (náměstka) a přísedících.

(2) Předsedu a jeho náměstka jmenuje 
zemský úřad ze svých úředníků a ustanoví zá
roveň zapisovatele; přísedícími (náhradníky) 
jsou zmocněnci (náhradníci) volebních sku
pin [§ 10, odst. 3., písm. c)]. Je-h podána, 
jen jedna kandidátní listina, jsou přísedícími 
volební komise zmocněnec a jeho náhradník.

(3) členy volební komise nesmějí býti kan
didáti.

(4) Volební komise usnáší se platně za pří
tomnosti jakéhokoli počtu členů nadpoloviční 
většinou hlasující cli, předsedu v to nečítajíc. 
Předseda rozhodne, je-li počet hlasů _ stejný 
anebo nedostaví-li se nebo nehlasuje-li nikdo 
z přísedících.

(5) Volební komise rozhoduje s platností 
konečnou.

§ 10.
Kandidátní listiny a jejich 

obsah.

(1) Pro volby všech činovníků komory po
dává volební skupina jedinou kandidátní li
stinu, obsahující všechny 3 kategorie kandi
dátů anebo jen některé z nich y tomto poradí:
A) členů zastupitelstva a jejich náhradníku,
B) členů čestné rady a jejich náhradníků a
C) revisorů účtů a jejich náhradníků.

(2) Na jedné kandidátní listině může jméno 
kandidáta býti uvedeno jen jednou; je-li uve
deno v různých kategoriích téže kandidátní 
listiny, platí jen v kategorii podle pořadí 
přednější (odst. 1.).

(3) Kandidátní listina musí obsahoyati:

a) přesné označení skupiny volební;
b) seznam kandidátů (odst. 1.), jejichž po

čet každé kategorie smí býti nejvýše tak ve
liký jako počet osob, který v té které kate
gorii má býti volen; pořadí kandidátu v jed
notlivých kategoriích budiž vyznačeno arab-

' skými číslicemi;
c) označení zmocněnce volební skupiny, t. 

j. osoby, která volební skupinu zastupuje, a 
jeho. náhradníka. Nejsou-li označeni, pokládá 
se první podepsaný volič za zmocněnce a vo
lič na druhém místě podepsaný za jeho ná
hradníka. Oprávnění zastupovati volební sku
pinu (kandidátní listinu) trvá, i když zmoc

něnec byl vyškrtnut z voličských seznamu
nebo ztratil volební právo;

d) podpisy voličů zapsaných v seznamech 
voličských, a to v počtu nejméně o polovinu 
větším, než je předepsaný počet členů zastu
pitelstva, při čemž případný zlomek počítá se 
za jednotku; těchto podpisů je však vždy po
třebí aspoň 30.

(4) Ke kandidátní listině budiž připojeno 
písemné, vlastnoručně podepsané prohlášení 
všech kandidátů, že kandidaturu přijímají a 
že se svým souhlasem na jiné kandidátní li
stině navrženi nejsou. Osvědčí-li se, že kandi
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dát dlí mimo území československé republiky, 
není třeba tohoto prohlášení,

(5) Úmrtí, odvolání podpisu nebo ztráta 
volebního práva podpisovatelova nepůsobí na 
platnost kandidátní listiny; volič, který pode- 
psal více než jednu kandidátní listinu, nepo
čítá se na žádné z nich.

Řízení o kandidátních listinách,
§ 11.

t1) Kandidátní listiny musí býti odevzdány 
zmocněncem nejpozději 28. den přede dnem 
volby clo 12. hodiny polední ve dvou stejno
pisech zemskému úřadu, který je označí dnem 
a hodinou, kdy byly doručeny. .

(2) Je-li kandidát na několika kandidát
ních listinách, dotáže se ho zemský úřad pí
semně, kterou kandidaturu přijímá, a usta
noví k tomu lhůtu 48 hodin.

(s) Dále zemský úřad zkoumá, zda nemá 
kandidátní listina formálních vad, na příklad 
nedostatečný počet podpisů, větší počet kan
didátů, než je přípustno, že volební skunina 
není označena, že kategorie nejsou -uvedeny 
v předepsaném pořadí, že pořadí kandidátů 
není vyznačeno, že není předložen souhlas 
kandidátů, že některé z kandidovaných osob 
nejsou volitelný, a podobné, a oznámí výsle
dek zmocněnci, který je povinen odstraniti 
vady shledané v kandidátní listině nejpoz
ději do 3 dnů.

§ 12.

í1) O kandidátních listinách a jejich úpra
vě rozhodne s konečnou platností volební ko
mise (§ 9), jež se sejde bez pozvání u svého 
předsedy 21. den přede dnem volby o 10. ho
dině dopoledne.

(2) Kandidátní listinu, která nebyla podána 
včas (§ 11, odst. 1.) nebo nemá předepsaného 
počtu podpisů, prohlásí volební komise za ne
platnou.

(3) Nezmenší-li zmocněnec kandidátní li
stinu na přípustný počet kandidátů [§ 10, 
odst. 3., písni, b)], škrtne volební komise 
v jednotlivých kategoriích poslední nadby
tečné kandidáty; je-li kandidát uveden na 
téže kandidátní listině v různých kategoriích, 
zůstane v kategorii podle pořadí přednější a 
v ostatních ho volební komise škrtne.

(4) Není-li kandidátní listina opatřena 
označením volební skupiny, označí ji volební 
komise jménem zmocněncovým. Je-li ozna
čení dvou nebo více volebních skupin stejné

nebo nesnadno rozeznatelné a nedohodnou-li 
se zmocněnci těchto skupin, rozhodne o ozna
čení volební komise.

(5) Není-li pořadí kandidátů vyznačeno 
arabskými číslicemi, nebo nejsou-li kategorie 
uvedeny v předepsaném pořadí, provede po
třebnou úpravu volební komise.

(fi) Nepředloží-li zmocněnec prohlášení 
kandidátovo o souhlasu, pokud jest ho třeba 
podle § 10, odst. 4., škrtne volební komise 
kandidáta z kandidátní listiny.

(7) Neodpoví-li včas kandidát uvedený na 
několika kandidátních listinách, kterou kan
didaturu přijímá (§ 11, odst. 2.), škrtne jej 
volební komise na" kandidátní listině, k níž 
nebyl připojen vlastnoručně stvrzený souhlas 
jeho s kandidaturou; je-li souhlas připojen 
na několika kandidátních listinách, škrtne ho 
na kandidátních listinách později došlých.

(8) Pořadí platných kandidátních lisťn 
označí volební komise pořadovými čísly, jež se 
určí losem.

(n) Jednání volební komise o úpravě kandi
dátních listin končí o 14. hodině (2. hod ně od
poledne) 20. dne přede dnem volby. O jed
nání sepíše se zápis, jejž podepíší všichni čle
nové komise.

(10) Neprovede-li volební komise včas 
(odst. 9.) potřebné úpravy kandidátních lis
tin nebo neurčí-li jejich pořadí, rozhodne 
předseda volební komise sám a určí losem po
řadí.

§ 13.

i1) Jestliže kandidát se vzdal, zemře nebo 
ztratí volitelnost nebo je škrtnut, může zmoc
něnec volební skupiny nejpozději do skončení 
jednání komise volební doplniti kandidátní 
listinu jmenováním jiného kandidáta, jehož 
prohlášení o přijetí kandidatury budiž sou
časně připojeno.

(2) Byla-li kandidatura odvolána anebo ze- 
mře-li nebo ztratí-li kandidát volitelnost po 
skončeném jednání volební komise, zůstává 
jméno kandidátovo na kandidátní listině, 
avšak při skrutiniu se k němu nepřihlíží.

§ 14.

Kdy se nekoná volba.

(!) Byla-li podána jediná platná kandi
dátní listina nebo byla-li toliko jediná kandi
dátní listina uznána Za platnou, volba se ne
koná a volební komise prohlásí za zvolené 
osoby, uvedené na kandidátní listině.
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(2) Neobsahnje-li kandidátní listina po
třebného počtu kandidátů, jest použiti usta
novení § 20, odst 2. a 3.

§ 15..
Rozmnožení kandidátních 

listin.

(1) Zemský úřad dá na vrub volebních sku
pin rozmnožiti tiskem v počtu nejméně o pě
tinu větším, nežli je počet voličů, platné kan
didátní listiny (§§ 11 až 13R na nichž budiž 
uvedeno číslo pořadové, označeni volební sku
piny a všichni kandidáti podle jednotlivých 
kategorií (§ 10, odst. 1.) i jejich pořadí.

(2) Každá platná kandidátní listina budiž 
rozmnožena zvlá.ště ve formě hlasovacího 
lístku. Všechny kandidátní listiny musí býti 
tištěny písmem téhož druhu a stejné vehkosti 
na papíru téže barvy i jakosti a, týchž ^roz
měrů, musí býti opatřeny na témže místě ra
zítkem zemského úřadu a nesmějí ^míti žád
ných odlišných značek nebo znamení.

Volba.

§ 16.
(1) Nejpozději 10. dne přede dnem volby 

rozešlo zemský úřad všem osobám, které jsou 
zapsány v opravených voličských seznamech 
'(§ 6), na jejich náklad doporučeně v uzavřené 
obálce volební legitimaci (odst. 2.) a hlaso
vací lístky (§ 15) a dvě neprůhledné obálky, 
z nichž jedna jest opatřena adresou zemského 
úřadu, u něhož se volba koná, a označe
ním, že jde o volby do lékařské komory. Do
poručenou zásilku opatřenou označením, že 
jde o volby do lékařské komory, jest adresát 
povinen přijmouti.

(2) Volební legitimace, opatřená razítkem 
zemského úřadu, obsahuje pořadové číslo se
znamu voličského, jméno, příjmení a bydliště 
voličovo, den a hodinu, do které musí hlaso
vací lístek dojiti zemskému úřadu, a pod
statná ustanovení o volební povinnosti (§ 2, 
odst. 3.). o způsobu hlasování (§ 18, odst. 1.) 
a trestech [§ 15,’odst. 1., písni, i), a odst. 3. 
zák.].

§ 17.
(i) Za ztracenou nebo poškozenou volební 

legitimaci vydá zemský úřad voliči, na průkaz 
totožnosti legitimaci novou, označenou jako 
duplikát. Vydáním duplikátu, jež nutno po- 
znamenati ve voličských seznamech, pozbývá 
originál platnosti.

(2) Legitimace, které nebylo možno do
ručit! voličům, mohou si voliči na průkaz to
tožnosti vyzvednout! u zemského úřadu nej
později den přede dnem volby. Do téže lhůty 
mohou si vyzvednout! hlasovací lístky a po
třebné obálky.

§ 18-
(1) Hlasování děje se tak, že volič vloží je

den z hlasovacích lístků do obálky, (bez 
adresy), označené písmenem A) a opatřené 
tištěným pokynem: „Do této obálky vložte 
pouze hlasovací lístek a zalepte ji!“, obálku 
zalepí a vloží ji i volební legitimaci do obálky 
opatřené písmenem B) a tištěnou adresou 
zemského úřadu a odešle tuto zásilku poštou 
doporučeně a vyplaceně ihned, nejpozději, však 
třetího dne přede dnem volby. Avšak i zásilka 
ode"laná později, která dojde zemskému úřadu 
do 12. hodiny polední v den volby, pokládá se 
za včasně podanou.

(2) Tyto zásilky přijímá zemskýjířad a za
pisuje čísla zásilek doručených přede, dnem 
volby ve zvláštním seznamu s označením po
dacích míst.

(s) v den volby sejde se o 9. hodině do
poledne volební komise a otevře volební zá
silky došlé a postupně docházející. Zjistí-li 
podle vložené volební legitimace, že volič je 
zapsán ve voličských seznamech, vyjme zale
penou obálku s hlasovacím lístkem, vloží ji 
do osudí a poznamená to ve voličských se
znamech. Je-li v zásilce volební legitimace, 
pozbwší podle § 17, odst. 1., platnosti, nebo 
není-li připojena volební legitimace, nevlozi 
zalepenou obálku do osudí, nýbrž odloží ji ne
otevřenou ; rovněž odloží neotevřenou obálku, 
je-li jiná nežli úředně doručená. Namítá-li ně
který z členů komise před vložením obálky do 
osudí, že volič nemá již v den volby práva vo- 
liti, rozhodne volební komise, má-li obálka do 
osudí býti vložena nebo odložena. Prázdné 
obálky, opatřené adresou zemského úřadu, 
připojí k seznamu zásilek jako doklad.

(4) Jakmile uplynula 12. hodina polední 
v den volby, prohlásí předseda volební komise 
hlasování za skončeno. K zásilkám později 
došlým se nepřihlíží.

Z j i š t ě n í v ý s 1 e d k u v o 1 b y.

§ 19.
(i) Po skončeném hlasování vyjme volební 

komise obálky s hlasovacími lístky, z osudí, 
spočte je a srovná počet odevzdaných hlasu 
se záznamy ve voličských seznamech a s poč
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tem došlých volebních legitimací. Potom 
otevře obálky, vyloučí hlasovací lístky ne
platné, rozdělí hlasovací lístky podle voleb
ních skupin a zjistí volební výsledek písem
ným zaznamenáním, který všichni členové 
komise podepíší. Ve prospěch celé kandidátní 
listiny určité volební skupiny čítají se i hla
sovací lístky, na nichž jména jednotlivých 
kandidátů jsou škrtána nebo měněna.

(2) Platnost hlasovacích lístků posuzuje se 
takto:

a) Neplatné jsou hlasovací lístky, jsou-li 
všechna jména na kandidátní listině ve všech 
kategoriích škrtnuta.

b) Je-li v obálce několik kandidátních listin 
různých volebních skupin, jsou všechny hlasy 
v obálce neplatné; je-li v obálce několik kan
didátních listin téže volební skupiny, počí
tají se za hlas jeden.

c) Hlasovací lístky znějící na neplatnou 
kandidátní listinu jsou neplatné.

§ 20.

(i) Přidělení mandátů děje se takto:
a) Nejdříve vypočte se volební číslo, a to 

pro kategorie A) a C) zvláště tím způsobem, 
že součet všech platných hlasů příslušné ka
tegorie dělí se počtem mandátů, t. j. členů (re- 
visorů účtů) zvětšeným o jeden; celé číslo nej
blíže vyšší výsledku dělení je číslem volebním 
pro příslušnou kategorii. Volební číslo pro ka
tegorii B) vypočte se zvlášť pro volbu členů a 
zvlášť pro volbu náhradníků čestné rady. Po
čtem mandátů rozumí se tu v prvém případě 
počet členů, v případě drahém počet náhrad
níků čestné rady.

b) - Volebním číslem stanoveným pro pří
slušnou kategorii dělí se počet hlasů odevzda
ných pro každou kandidátní listinu, jež obsa
huje tuto kategorii; volební komise přikáže 
každé volební skupině v dotčené kategorii to
lik mandátů, kolikrát je příslušné volební 
číslo obsaženo v počtu hlasů odevzdaných pro 
tuto kandidátní listinu.

c) Nebyly-li takto obsazeny všechny man
dáty, přidělí se zbývající mandáty postupně 
skupinám, pro něž vyšel největší zbytek dě
lení. Jsou-li zbytky dělení u několika voleb
ních skupin sobě rovny, přikáže se mandát 
skupině, která dosáhla většího počtu hlasů; 
při rovnosti hlasů rozhoduje los. Kandidátní 
listina, která nedosáhla v některé kategorii 
ani tolik hlasů, kolik činí příslušné číslo vo
lební, nemá v této kategorii nároku na man

dát. Jde-li o volbu čestné xndy, rozumí se vo
lebním číslem volební číslo vypočtené pro 
volbu členů čestné rady.

d) Mandáty jednotlivých kategorií, připa
dající na kandidátní listinu, přidělí se osobám 
vyznačeným v těchto kategoriích podle pořadí 
a osoby ty prohlásí se za členy. Další kandi
dáti podle pořadí prohlásí se v kategoriích A) 
a C) v stejném počtu, v kategorii B) v počtu 

. určeném podle příslušného volebního čísla za 
náhradníky.

(2) Kandiduje-li volební skupina v jednot
livých kategoriích méně osob, než jí bylo při
kázáno členů (revisorů účtů) a náhradníků, 
zvolí zvolení členové (revisoři účtů) chybějící 
počet členů (revisorů účtů), pokud se týče 
náhradníků z vclitelných osob hlasovacími 
lístky za řízení předsedy volební komise nebo 
jeho náměstka, který je do 8 dnů za tím úče
lem svolá k zemskému úřadu. Při této volbě 
pokládají se za zvoleny, kdož obdrželi postupně 
největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů roz
hoduje los. O volbě sepíše se protokol, který 
podepíší předseda nebo náměstek volbu řídící 
a osoby volbu vykonavší.

(3) Kandiduje-li volební skupina v určité 
kategorii pouze jednoho kandidáta, který byl 
prohlášen za zvolena, označí týž k písemnému 
vyzvání předsedy komise v písemném prohlá
šení ve lhůtě nejdéle Sdenní z volitelných osob 
další členy (revisora účtů) a náhradníky v pří
slušné kategorii volební skupině přikázané.

§ 21.

Zápis o volbě.

(1) O výsledku volby sepíše se zápis, který 
podepíší všichni členové volební komise.

(2) Do zápisu se zaznamenají jména členů 
volební komise, počátek a konec, přerušení 
volby, veškerá usnesení volební komise se 
stručným odůvodněním, jakož i důležitější 
okolnosti průběhu voleb se týkající, počet vo
ličů k volbě oprávněných, počet voličů volby 
skutečně se zúčastnivších, potom výsledek 
volby s udáním součtu hlasů, odevzdaných vo
lebním skupinám v jednotlivých kategoriích. 
V součtu buďtež uvedeny hlasy volební komisí 
za platné uznané; součet hlasů neplatných 
budiž uveden zvláště.

(3) Zápis musí dále obsahovati výpočet vo
lebních čísel, postup při přikazování mandátů, 
počet mandátů volebním skupinám v jednot
livých kategoriích přikázaných i seznam těch,, 
kteří byli v jednotlivých kategoriích zvoleni
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[§ 20, odst. 1., písm. d)]^ za členy (revisory 
účtů) a kteří za náhradníky.

§ 22.

Prohlášení výsledku volby.

(1) Po skončení skrutinia vyhlásí zemský 
úřad výsledek volby v Zemském věstníku. 
Zápis o volbě a výsledku skrutinia, dále vo
lební legitimace, hlasovací lístky a obálky, 
voličské0seznamy, v nichž odevzdané hlasy 
byly poznamenány (§ 18, odst. 3.) a jiné pří
padné doklady buďtež volební komisí zapeče
těny a u zemského úřadu uloženy.

(2) Další listiny a doklady z případné do
plňovací volby (§ 20, odst. 2. a 3.) zapečetí 
a uloží se týmž způsobem.

Námitky proti volbám.

§ 23.
(1) Námitky proti volbám může podati to

liko volič ve lhůtě Sdenní, počínající dnem po 
vyhlášení výsledku volby (§ 22, odst. 1.).

(2) Námitky buďtež podány písemně u 
zemského úřadu.

(s) Tento úřad předloží námitky do 8 dnů 
s volebními spisy a vlastním vyjádřením .o po
daných námitkách ministerstvu veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 24.
(1) Zjistí-li ministerstvo veřejného zdra

votnictví a tělesné výchovy takové vady řízení 
volebního, které mohou míti vliv na výsledek 
volby, zruší buď celé volební řízení nebo pří
slušnou část jeho a nařídí po případě volbu 
novou s určením dne této volby.

(2) Byl-li zjištěn pouze nesprávný výsledek 
skrutinia, opraví ministerstvo veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy tento výsledek 
a dá jej vyhlásiti zemským úřadem (§ 22, 
odst. 1.).

(3) Rozhodnutí budiž vydáno bez průtahu 
a budiž dodáno stěžovatelům i osobám, jejichž 
volba byla uznána nebo zrušena.

§ 25.
Ztráta funkcí.

(i) Funkcí nabytých volbami pozbývá 
kromě případů úmrtí a resignace, kdo ztratil 
volitelnost, nebo vyjdou-li o něm dodatečné 
najevo okolnosti, pro které zvolený neměl pů
vodně býti volen.

(2) O tom, nastaly-li skutečnosti, jež mají 
podle odst. 1. za následek ztrátu funkcí vol
bami nabytých, rozhoduje zemský úřad.

Ustavení zastupitelstva, komor
ní rady a čestné rady lékařské 

komory.

§ 26.
(1) Jakmile volby zastupitelstva, čestné 

rady a revisorů účtů staly se pravoplatnými, 
doručí zemský úřad zvoleným činovníkům ko
mory ověřující listy o jejich zvolení, svolá 
zvolené členy zastupitelstva a čestné lady do 
svých úředních místností za účelem ustavení 
(§ 13, odst. 1. a § 26, odst. 5., zák.).

(2) Přednosta zemského úřadu nebo jeho 
zástupce zahájí jednání, zjistí podle listiny 
přítomných a jejich ověřujících listů, že jest 
přítomno aspoň tolik členů zastupitelstva a 
čestné rady, kolik je potřebí k platnému usta
vení (odst. 3.).

(3) K volbě předsedy komory a jeho ná
městka (náměstků) a k volbě ostatních členů 
a náhradníků komorní rady je nutná přítom
nost aspoň % členů zastupitelstva. K volbě 
předsedy a náměstka (náměstků) čestne rady 
je třeba přítomnosti aspoň % členů cestne

(1) Volba předsedy lékařské komory vykoná 
se hlasovacími lístky podle listiny přítomných, 
při čemž právo hlasovali mají jen členove za
stupitelstva. Za zvolena se pokládá ten, kdo 
obdržel nadpoloviční většinu hlasů. JNeob- 
držel-li žádný z kandidátů takové většiny, 
koná se volba užší mezi dvěma kandidáty, 
kteří dosáhli největšího počtu hlasů.^ K hla
sům, které připadají při užší volbě jmym kan- 
didátům, se nepřihlíží. Zu zvolenu pokládá se 
ten, na koho připadne větší počet hlasů. Při 
rovnosti hlasů rozhodne los.

(2) Stejným způsobem vykoná se poté volba 
náměstka (náměstků) předsedy lékařské ko
mory.

(3) Po vykonané volbě zvolený předseda 
a náměstek (náměstkové) prohlásí, zda volbu 
přijímají, a v kladném případě složí slib do 
rukou předsedy (zástupce) zemského úřadu, 
že budou vykonávali svoji funkci svědomitě 
a nestranně (§ 13, odst. 3., zák.). Výhrady 
nebo dodatky ke slibu jsou nepřípustné.

(4) Předseda lékařské komory převezme ří
zení dalšího jednání a přijme slib zvolených 
členů zastupitelstva i čestné rady, že budou
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vykonávati funkci svědomitě a nestranně 
(§ 6, odst. 2., a § 26, odst. 3., zák.).

(s) Potom vykoná se hlasovacími lístky 
volba ostatních členů a náhradníků komorní 
rady nadpoloviční většinou hlasů.

(e) Nedosáhl-li potřebný počet kandidátů 
této většiny, vykoná se volba užší mezi kan
didáty, kteří obdrželi největší počet hlasů, 
při čemž se pojme do užší volby dvakrát tolik 
kandidátů, kolik členů (náhradníků) komorní 
rady má se ještě voliti. Při stejném počtu 
hlasů rozhodne los, kdo do užší volby má býti 
pojat.

(7) Při užší volbě pokládají se za zvoleny, 
kdož obdrželi největší počet hlasů. Při rov
nosti hlasů rozhodne los. K hlasům, které při
padly na kandidáty do užší volby nepojaté, se 
nepřihlíží.

(8) O volbě předsedy a náměstka (ná
městků ) čestnérady platí obdobně ustanovení 
odstavce 1. a 2. s tím rozdílem, že hlasovací 
právo mají jen zvolení členové čestné rady 
(§ 26, odst. 5., zákona).

§ 28.
Ustavení zastupitelstva, komorní rady a 

čestné rady vyhlásí se v periodických zprá

vách lékařské komory [§ 15, odst. 1., písm. e), 
zák.].

§ 29.
Volební výlohy.

Výlohy spojené s opatřením volebních legi
timací a potřebných obálek uhradí zemskému 
úřadu lékařská komora ze svých řádných 
příjmů.

§ 30.
Účinnost nařízení a jeho pro

vedení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě se zúčast
něnými ministry.

Udržal v. r.

Dr. Slávik v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Matoušek v. r. 
Dasíálek v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Spina v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Engliš v. r. 
Dr. Meissner v. r. 
Mlčoch v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Šrámek v. r.

»

Státní tiskárna v Praze.


