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VOLEBNÍ ŘÁD členské schůze KLUBU COTON DE TULEAR, z. s. 

 

 

1.  Členy výboru KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. (dále jen „Klub“) volí členská schůze Klubu. 

2.  Členové Klubu, kteří dosáhli v den konání členské schůze 18 let, mají právo: 

- účastnit se a osobně hlasovat na členské schůzi  

- navrhovat své kandidáty za členy výboru Klubu do jednotlivých funkcí. Kandidáty přitom navrhují 

podle kritérií stanovených tímto volebním řádem. 

3.  Členská schůze volí podle stanov jednotlivé členy výboru Klubu. 

4.  Návrhy kandidátů musí být podány k rukám předsedy Klubu (písemně nebo emailem) ve lhůtě 

stanovené výborem Klubu.  

Každý návrh musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení kandidáta, 

b) datum narození kandidáta, 

c) adresu bydliště kandidáta, 

d) přehled kynologické činnosti kandidáta, 

e) název funkce ve výboru, na jejíž výkon je kandidát navrhován, 

f) v případě kandidatury na funkci ve výboru, kde je dle stanov třeba odborné či jiné způsobilosti – 

popis získané způsobilosti; 

g) jméno a příjmení člena Klubu, který kandidáta navrhuje, 

h) prohlášení, že kandidát je členem Klubu 

i) souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou. 

5.  Výbor klubu je povinen průběžně zveřejňovat doručené návrhy kandidátů obsahující všechny 

požadované náležitosti dle bodu 4 tohoto volebního řádu na oficiálních internetových stránkách 

Klubu v sekci s omezeným přístupem pouze pro členy Klubu. 

6.  Volby budou provedeny tajným hlasováním. 

7.  Před provedením volby bude členská schůze seznámena předsedou či jím pověřeným členem výboru 

řídícího členskou schůzi se jmény kandidátů a orientačně s údaji uvedenými v bodě 4. písm. a), d), e), 

f), g), h) tohoto volebního řádu. 

8.  Pro volbu do výboru Klubu obdrží každý člen Klubu účastnící se volební členské schůze označený 

volební lístek. 

9.  Na volebním lístku zaškrtne účastník volební členské schůze jím zvolená jména pro jednotlivé funkce 

ve výboru. Na jednu funkci je hlasující oprávněn zaškrtnout maximálně jedno jméno. Hlasovací lístek, 

který by byl vyplněn v rozporu s tímto volebním řádem, je neplatný. Dále je neplatný volební lístek na 

jiném než vydaném tiskopise. 
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10.  Do funkcí ve výboru Klubu jsou zvoleni vždy kandidáti, kteří dosáhnou nejvyššího počtu odevzdaných 

hlasů v rámci jednotlivých funkcí.  

11.  V případě, že stejný počet hlasů znemožňuje rozhodnutí, který kandidát je zvolen, volba kandidátů se 

stejným počtem hlasů se opakuje. Způsob opakované volby (tajná, aklamací) navrhuje předseda 

Klubu či jím pověřený člen výboru, který vede volební členskou schůzi a schvaluje jej svým 

rozhodnutím členská schůze. 

12. Není-li z jakýchkoliv důvodů volba úspěšná, navrhuje předseda Klubu či jím pověřený člen výboru 

Klubu řešení. 

13.  Výsledek voleb musí být zaznamenán v zápise o členské schůzi, v jejímž rámci se volba koná, který 

musí obsahovat: 

a) počet vydaných hlasovacích lístků, 

b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků, 

c) počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům, 

d) jména zvolených kandidátů. 

14. Předseda Klubu či jím pověřený člen výboru Klubu, který vede členskou schůzi, oznámí účastníkům 

členské schůze výsledky hlasování v souladu s bodem 13. tohoto volebního řádu 


