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I. Kandidatura 

1.1 Volba do funkcí probíhá dle kandidátky, kterou sestavuje při první volbě přípravný výbor a při každé 
další volbě předseda akreditační komise, a to přijetím přihlášek kandidujících osob.  

1.2 Přihlášky musí být doručeny s výpisem rejstříku trestů nikoli starším dvou týdnů  do rukou předsedy 
akreditační komise nebo do sídla Komory nejpozději 14 dní před konáním valné hromady. Výpis z RT může 
být nahrazen čestným prohlášením. 

1.3 Akreditační komise je povinna přijmout a evidovat všechny kandidáty. Akreditační komise vyřadí 
kandidáty, kteří nesplňují podmínky pasivní volitelnosti nebo kteří nesplňují podmínky trvání funkce dle 
těchto stanov. Pasivní volební právo (pasivní volitelnost) mají Praktici TCM. Jinému členu Komory může 
být pasívní volební právu uděleno výjimkou na základě usnesení valné hromady.  

1.4 Vyřazený kandidát je o rozhodnutí informován a má právo se do 3 dnů obrátit s odvoláním adresovaným 
do sídla Komory nebo doručeným do rukou Prezidenta Komory k Představenstvu, které rozhodne 
s konečnou platností nejpozději v den konání dané valné hromady, před zahájením volby.  

1.5 Seznam volitelných kandidátů s případnou poznámkou o probíhajícím řízení o volitelnosti bude 
předsedou akreditační komise nejpozději týden před konáním volby umístěn na internetových stránkách 
Komory nebo oznámen členům Komory jiným vhodným způsobem. 

II. Příprava voleb, prezentace kandidátek 

2.1 Kandidovat lze na volitelné funkce, tedy Prezidenta Komory, předsedu odborné komise, předsedu 
odborné sekce a předsedu Rady pro hospodaření Komory, nejvýše však do tří volitelných funkcí současně. 
Aktivní volební právo mají pouze Praktici TČM. 

2.2 Neuvede-li kandidát, na jakou funkci kandiduje, obsahuje-li jeho přihláška nepravdivé nebo neúplné 
informace jeho přihláška je odmítnuta akreditační komise. Přihlášku lze však opravit nebo doplnit ve lhůtě, 
v jaké je možné ji předložit předsedovi akreditační komise. K přihlášce je kandidát ve výše uvedené lhůtě 
oprávněn přiložit také (volební medailonek) krátký informativní text o své osobě a programu, nikoli však 
více, než 100 slov a při zachování dobrých mravů.  

2.3 Předseda akreditační komise  je povinen k volbám připravit dostatečný počet volebních lístků 
s uvedením všech volitelných funkcí a k nim jména všech volitelných kandidátů, kteří se řádně ke 
kandidatuře do dané volené funkce přihlásili a údaj umožňující se zdržet volby do konkrétní funkce.  

2.4 Předseda akreditační komise nebo jím pověřený člen před konáním každé volby při zachování veškeré 
důstojnosti přečte valné hromadě jména a příjmení kandidátů a volební medailonek každého z nich, je-li 
součástí přihlášky, bez toho, že by jejich text jakkoli upravoval. 

2.5 Na ustavující valné hromadě vykonává funkci předsedy akreditační komise předseda valné hromady 
nebo jím pověřený zakladatel. 

III. Volby 

3.1 Volby probíhají tajně, a to vyplněním volebních lístků, nerozhodne-li valná hromada jinak. 

3.2 Každý člen přítomný na valné hromadě, který má aktivní volební právo (právo volit), je povinen 
odevzdat vyplněný volební lístek a hlasovat pro, proti, nebo se zdržet hlasování. Pro platnost volby do 
konkrétní funkce je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů. S výjimkou voleb na ustavující valné 
hromadě, kde mají aktivní volební právo všichni zakladatelé, mají volební právo pouze Praktici TČM. 

3.3 Jestliže se pro některou funkci nepodaří získat žádnému kandidátovi nadpoloviční většinu, volba se pro 
tuto funkci opakuje s tím, že do druhého kola postupují pouze dva nejúspěšnější kandidáti. Úspěšným pro 
volbu do dané funkce je ten kandidát, který ve druhém kole voleb obdrží vyšší počet hlasů. V případě 



rovnosti rozhodne los z rukou předsedy akreditační komise a jedná-li se o volbu předsedy akreditační 
komise, z rukou předsedy vlané hromady nebo zapisovatele.  

3.4 Odstoupí-li některý kandidát v průběhu voleb, nastupuje na jeho místo kandidát následující v pořadí co 
do počtu hlasů pro danou funkci. 

IV. Jmenování do nevolitelných funkcí 

4.1 Členové orgánů Komory na nevolitelných funkcích jsou jmenováni po provedené volbě předsedů bez 
zbytečného odkladu zvolenými předsedy daných orgánů. Informace o tom, jaké osoby jsou členy orgánů 
Komory budou umístěny na Internetových stránkách Komory. 

4.2 Ucházet se o nevolitelné funkce mohou všichni členové, kteří splňují podmínky stanov, volebního, 
stavovského a organizačního řádu, a to písemnou přihláškou do rukou předsedy orgánu, do kterého se 
uchazeč hlásí. O přijetí nebo nepřijetí uchazeče rozhodne s definitivní platností předseda dotčeného orgánu. 

 

 
Za přípravný výbor 
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