Volební řád
orgánů notářské samosprávy
ze dne 28.12.1992 č. 1743/92-L
Ministerstva spravedlnosti České republiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 37 odst. 3 písm. k) a podle § 111 odst. 1
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), vydává
tento volební řád orgánů notářské samosprávy:

§1
Úvodní ustanovení
Volební řád orgánů notářské samosprávy upravuje postup při provádění voleb orgánů
notářské komory a orgánů Notářské komory České republiky (dále jen “Komora”).

Část první
Volby orgánů notářské komory
§2
(1) Právo volit a být volen do orgánů notářské komory má každý člen notářské komory.
(2) Člen notářské komory má jeden hlas.

§3
V notářské komoře jsou voleni:
a) členové prezidia,
b) prezident notářské komory (dále jen “prezident”),
c) viceprezident notářské komory (dále jen “viceprezident”),
d) delegáti notářské komory v Komoře,
e) členové revizní komise,
f) předseda revizní komise.

§4
Před provedením voleb orgánů notářské komory stanoví kolegium počet členů prezidia (§ 32
odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti /notářský řád/).

§5
(1) Při volbách orgánů notářské samosprávy kolegium volí nejdříve členy prezidia. Po
provedení této volby volí kolegium ze zvolených členů prezidia prezidenta a viceprezidenta.
(2) Po provedení voleb podle odstavce 1 volí kolegium členy revizní komise a z nich předsedu
této komise.
(3) Po provedení voleb podle odstavce 2 volí kolegium delegáty notářské komory v Komoře.

§6
Volby lze provést, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných voličů.

§7
(1) Při volbách kolektivních orgánů notářské samosprávy jsou zvoleni kandidáti, kteří
obdrželi více než polovinu hlasů přítomných voličů, nepřesahuje-li jejich počet počet
volených míst.
(2) Jestliže obdrželo více než polovinu hlasů přítomných voličů více kandidátů, než činí počet
volených míst, jsou zvoleni v počtu nepřesahujícím počet volených míst ti z nich, kteří
obdrželi nejvíce hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů a jejich počet tak
přesahuje počet volených míst, uskuteční se mezi těmito kandidáty další kolo voleb. Jestliže
se ani v tomto kole nepodaří zvolit potřebný počet kandidátů odpovídající počtu volených
míst, rozhodne o volbě mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, los.
(3) Jestliže obdrželo potřebné množství hlasů a bylo zvoleno méně kandidátů, než činí počet
volených míst, uskuteční se mezi nezvolenými kandidáty další kolo voleb. Nebyl-li ani
v dalším kole voleb zvolen potřebný počet kandidátů, je možno v následujícím kole volit i
další kandidáty, kteří byli nově navrženi. V tomto kole jsou zvoleni v počtu nepřesahujícím
počet volených míst ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo
stejný počet hlasů a jejich počet tak přesahuje počet volených míst, rozhodne mezi těmito
kandidáty los.

§8
(1) Při volbách prezidenta, viceprezidenta a předsedy revizní komise je zvolen kandidát, který
obdržel více než polovinu hlasů přítomných voličů a nejvyšší počet hlasů.
(2) Jestliže neobdržel žádný z kandidátů více než polovinu hlasů přítomných voličů, uskuteční
se další kolo voleb mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Jestliže žádný
z obou kandidátů neobdržel ani v dalším kole více než polovinu hlasů, je v následujícím kole
zvolen ten z nich, který obdrží nejvyšší počet hlasů. Jestliže v tomto kole obdrží oba kandidáti
stejný počet hlasů, rozhodne o volbě mezi nimi los.

Část druhá
Volby orgánů Notářské komory České republiky
§9
(1) Právo volit a být volen do orgánů Komory mají delegáti a prezidenti, kteří tvoří sněm.
Právo být volen do revizní komise Komory a do kárné komise má též každý notář.
(2) Volič má jeden hlas.

§ 10
V Komoře jsou voleni:
a) pět členů prezidia Komory volených sněmem,
b) prezident Komory,
c) viceprezident Komory,
d) členové revizní komise Komory,
e) předseda revizní komise Komory,
f) členové kárné komise,
g) předseda kárné komise.

§ 11
(1) Při volbách orgánů Komory sněm volí nejdříve z řad delegátů pět členů prezidia Komory
volených sněmem. Po provedení této volby volí sněm z členů prezidia Komory prezidenta
Komory a viceprezidenta Komory.
(2) Po provedení voleb podle odstavce 1 volí sněm z řad notářů členy revizní komise Komory
a z nich předsedu této komise.
(3) Po provedení voleb podle odstavce 2 volí sněm z řad notářů členy kárné komise a z nich
předsedu této komise.

§ 12
(1) Při volbách kolektivních orgánů Komory se postupuje obdobně podle § 6 a 7.
(2) Při volbách prezidenta Komory, viceprezidenta Komory, předsedy revizní komise Komory
a předsedy kárné komise se postupuje obdobně podle § 6 a 8.

Část třetí
Společná ustanovení
§ 13

(1) Volby řídí a výsledky voleb ověřuje a vyhlašuje tříčlenná volební komise. Volební komise
též projednává stížnosti týkající se voleb a rozhoduje o nich.
(2) O průběhu voleb a jejich výsledcích vyhotoví volební komise zápis, který podepíší všichni
její členové.
(3) Návrhy voličů shromažďuje a předkládá plénu tříčlenná návrhová komise.
(4) Členy volební komise a návrhové komise volí plénum z řad svých členů veřejným
hlasováním. Členové komisí jsou zvoleni, jestliže obdrželi více než polovinu hlasů
přítomných voličů.
(5) Člen volební komise a člen návrhové komise nemůže být kandidátem do voleného orgánu
notářské samosprávy. Člen volební komise nemůže být členem návrhové komise.

§ 14
(1) Každý volič má právo navrhovat kandidáty do volených orgánů notářské samosprávy.
(2) Voleni mohou být jen kandidáti, kteří se svou kandidaturou souhlasí. Není-li kandidát při
volbách přítomen, vyjadřuje souhlas s kandidaturou písemně.

§ 15
(1) Volby se provádí hlasovacím lístkem. Každý volič obdrží před volbami jeden hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku musí být vyznačeno, který orgán je jím volen a o které kolo voleb
se jedná.
(2) Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni jménem a příjmením v pořadí podle abecedy.
(3) Při volbách kolektivních orgánů notářské samosprávy volič upraví hlasovací lístek tak, že
podtrhne nejvýše takový počet jmen a příjmení volených kandidátů, který odpovídá počtu
volených míst.
(4) Při volbách orgánů uvedených v § 8 odst. 1 a v § 12 odst. 2 volič upraví hlasovací lístek
tak, že podtrhne jméno a příjmení jednoho kandidáta, kterého volí.

§ 16
(1) Volič provede úpravu hlasovacího lístku v odděleném prostoru. Poté hlasovací lístek vloží
za přítomnosti člena volební komise do hlasovací schránky.
(2) Hlasovací lístek, který není upraven v souladu s § 15 odst. 3 a 4, je neplatný. Neplatný je
též hlasovací lístek, který nesplňuje náležitosti uvedené v § 15 odst. 1 a 2.

§ 17
Jestliže se v průběhu volebního období uvolní některé z volených míst v orgánech notářské
samosprávy, provedou se volby nejpozději do tří měsíců od uvolnění místa.

Část čtvrtá

Závěrečné ustanovení
§ 18
Podle tohoto volebního řádu se postupuje od 1.1.1993.

