Volební řád Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů
Volební řád je platný a účinný schválením klubovou konferencí KCHHMO dne 19. 3. 2016
I. Obecná charakteristika
Členy Výboru klubu a Dozorčí rady klubu volí členové klubu na klubové konferenci - podle pravidel
vycházejících z Jednacího řádu a Stanov KCHHMO, na pětileté období.
Každoročně se na členské schůzi (konferenci klubu) volí pracovní předsednictvo schůze, dále
pracovní komise (mandátová, návrhová, př. volební), skrutátoři, zapisovatel a ověřovatel zápisu
schůze. Tyto orgány členské schůze (konference) se volí veřejným hlasováním – aklamací.
Volební období funkcionářů klubu (Výbor klubu a Dozorčí rada klubu) je pětileté. Volit funkcionáře
klubu či být zvolen za funkcionáře klubu (dle Stanov klubu) mohou pouze řádní členové klubu (se
zaplacenými členskými klubovými příspěvky). Výbor klubu a Dozorčí rada klubu (dále orgány klubu)
jsou voleni samostatně. Výbor klubu je jedenáctičlenný a Dozorčí rada je tříčlenná. Volby jsou
do orgánů klubu provedeny tajným hlasováním pouze přítomnými členy klubu, tj. 1 přítomný člen
= 1 hlas. Pro členskou schůzi není možné zplnomocňovat jiného člověka k zastupování (vč. hlasování).
Člen klubu má právo, nikoliv povinnost hlasovat a volit.
II. Pracovní komise (mandátová, volební, návrhová)
Konference klubu volí z přítomných členů tři členy do mandátové komise, tři členy do návrhové
komise, tři členy do volební komise, dále skrutátory, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Členové
zvolených komisí mezi sebou volí předsedu a zapisovatele. Volby do orgánů klubu řídí zvolený
předseda volební komise. Členy volební komise nesmějí být kandidáti na funkce v budoucích
orgánech klubu.
III. Kandidátka pro volby orgánů klubu
Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu klubu (Výbor klubu nebo Dozorčí rada klubu).
Písemné návrhy se jmény kandidátů předkládá kterýkoliv řádný člen klubu (se zaplacenými klubovými
příspěvky) samostatně pro Výbor klubu a samostatně pro Dozorčí radu - nejpozději do tří týdnů
(21 dnů) před konáním členské schůze. Kandidát musí s kandidaturou předem souhlasit.
Z kandidátky musí být zřejmé, kdo a kam kandiduje. Kandidátku sestavují jednatel a předseda Dozorčí
rady klubu - na základě přijatých návrhů se jmény kandidátů, které jim zašlou členové klubu
písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Kandidátka bude zveřejněna na webových stránkách
klubu. Výbor klubu předloží tuto kandidátku volební komisi, členové klubu mohou do doby uzavření
kandidátky na klubové konferenci navrhovat z řad přítomných další kandidáty.
Kandidát musí být na klubové konferenci přítomen a s kandidaturou musí osobně souhlasit.
Před provedením volby seznámí předseda volební komise přítomné členy klubu se jmény kandidátů.
Kandidáti se krátce představí, osobně oznámí souhlas s kandidaturou a dobré je uvést i základní
informace o své činnosti v klubu a kynologii a čím chtějí osobně přispět do další činnosti klubu.
V orgánech klubu by měli pracovat fundovaní členové, kteří jsou se zájmem ochotni věnovat své
znalosti a osobní čas pravidelné činnosti klubu.
Kterýkoliv kandidát má možnost před uzavřením kandidátní listiny z volby odstoupit.

IV. Volby do orgánů klubu (Výbor klubu a Dozorčí rada klubu)

Volby do orgánů klubu řídí volební komise klubové konference.
O osobách do orgánů klubu se hlasuje tajným hlasováním.
Výbor klubu pro jednání klubové konference v dostatečném množství zajistí předtištěné hlasovací
lístky se jmény kandidátů samostatně pro Výbor klubu a samostatně pro Dozorčí radu klubu. Každý
přítomný člen (volič) obdrží jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky vydává volební komise.
Přítomný člen klubu (volič) dává svůj hlas konkrétnímu kandidátovi zakroužkováním pořadového
čísla u jeho jména.
Každý volič může zakroužkovat nejvíce jedenáct kandidátů do Výboru klubu a tři kandidáty do
Dozorčí rady klubu. Zakroužkování více než jedenácti jmen pro volbu do Výboru klubu a více než tří
jmen pro volbu do Dozorčí rady klubu zneplatní celý volební lístek. Uvedení jména, které není před
vyhlášením voleb uvedeno na kandidátní listině, je neplatným hlasem pro dopsaného kandidáta.
Zvoleni do orgánů klubu budou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
O kandidátech se stejným počtem hlasů (u Výboru klubu na 11. místě) a (u Dozorčí rady na 3. místě) se rozhodne veřejným hlasováním. Pokud se uvedeným způsobem orgány klubu nezvolí, bude
provedeno druhé kolo voleb. Kandidáty navrhuje a volby řídí volební komise.
V. Volební protokol
Úplné výsledky voleb oznámí klubové konferenci předseda volební komise. Volební komise sepíše
volební protokol, který je přílohou k zápisu členské schůze. Protokol musí obsahovat: počet vydaných
volebních lístků, počet odevzdaných platných i neplatných volebních lístků, počet hlasů odevzdaných
jednotlivým kandidátům, počet kolikrát proběhla volba a jména zvolených kandidátů. Protokol musí
být podepsán všemi členy volební komise. Volební komise po ukončení a vyhodnocení voleb
soustředí a zapečetí volební lístky a seznamy a předá je nově zvolenému předsedovi klubu, který je
uloží na 5 let. Nepřítomní členové klubu budou s výsledky konference seznámeni prostřednictvím
zápisu a na klubovém webu.
VI. Vyhlášení voleb, ukončení konference
Výsledky voleb jsou platné okamžikem ukončení členské schůze. Závěrečné body konference
a zápis z konference dokončuje předchozí výbor klubu.
Ustavující zasedání (o přestávce konference na místě) nového Výboru klubu na nové Dozorčí rady
klubu zahájí a do zvolení nového předsedy řídí předseda volební komise, nebo pověřený člen volební
komise. Zvolený výbor klubu si mezi sebou rozdělí tyto funkce: tj. zvolí předsedu, místopředsedu a
jednatele. Ostatní funkce si výbor klubu rozdělí na svém prvním zasedání po konferenci. Dozorčí rada
klubu si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. Zprávu o ustavujícím zasedání nového
Výboru klubu a nové Dozorčí rady klubu sdělí konferenci předseda volební komise.
Jména funkcionářů a členů výboru spolu se zápisem ze schůze a zápisem o výsledku voleb bude
zveřejněno do deseti dnů od konání schůze na webu klubu.

VI. Předání agend

Odstupující a nově zvolení členové orgánů klubu se dohodnou, kdy si předají agendy, nejpozději však
do 14 dnů od voleb. Odstupující členové vyhotoví předávací protokoly. Považuje-li nově zvolený člen
předávací protokol za neúplný, navrhne jeho doplnění. Zodpovídají: předseda výboru klubu
a předseda Dozorčí rady klubu.

Dne 19.3.2016
Domašov u Brna

