
Volební řád Klubu českého horského psa       I. vydání 

 

 

1. Volební řád (dále VŘ) vychází ze Stanov Klubu českého horského psa (dále KČHP), 

především kapitol IV. – IX. 

 

2. Podle kapitoly IV., odst. 4 Stanov KČHP je funkční období volených orgánů 4 roky. 

Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 

náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze (dále ČS). Na této ČS 

proběhnou doplňovací volby do orgánu podle standardních podmínek tohoto VŘ. 

 

3. V případě, že počet zvolených členů výboru KČHP, který je statutárním orgánem spolku, 

klesne v průběhu volebního období pod polovinu, je předseda spolku nebo pověřený člen 

výboru (pokud předseda již není členem spolku) povinen svolat do 6 týdnů mimořádnou 

volební členskou schůzí. V tomto případě neplatí termíny pro řádnou volební ČS. Na 

mimořádné ČS proběhnou nové volby do všech orgánů spolku. 

 

4. Pokud není možno svolat řádnou nebo mimořádnou volební členskou schůzi z objektivních 

důvodů, pracují orgány klubu dále ve stávajícím složení. Volební členská schůze pak musí být 

svolána do 6 týdnů od dne, kdy příčiny bránící svolání členské schůze pominuly. V tomto 

případě se vždy postupuje jako by se jednalo o členskou schůzi mimořádnou. 

 

5. 60 dnů před volební členskou schůzí (v případě podle odst. 3 tohoto VŘ 30 dnů) obdrží 

členové KČHP e-mailem výzvu k zasílání návrhů kandidátů do orgánů KČHP spolu se 

zněním Volebního řádu KČHP s tiskopisem pro návrh kandidátů, určením termínu a kontaktní 

adresy pro doručení vyplněných tiskopisů. Vyplněné tiskopisy se zasílají na určenou adresu a) 

poštou (rozhodné je podací razítko pošty – platí i v dalších případech zasílání), b) 

naskenované e-mailem s tím, že před konáním volební schůze budou odevzdány originály 

(originál podpisu kandidáta) k založení.  

 

6. Pokud kandidát v návrhu potvrdí souhlas s kandidaturou do orgánu, vyjadřuje tím zároveň 

souhlas se zvolením do tohoto orgánu. 

 

7.  Po termínu uzávěrky příjmu kandidátek je z návrhů sestaven volební lístek. Na volením 

lístku je u jednotlivých orgánů uvedeno, kolik členů se do orgánu volí. 

 

8. Volební lístek je nejpozději 10 dnů (v případě podle odst. 3 tohoto VŘ 3 dny) před 

konáním volební ČS e-mailem rozeslán členům KČHP. 

 

9. Účastníci ČS volí přímo na ČS. Hlasování v zastoupení plnou mocí není možné. 

 

10. Volba do orgánů KČHP na ČS je provedena tajným hlasováním. Člen KČHP má právo, 

nikoli povinnost, volit. 

 

11. Volební komise je tříčlenná a volí se na začátku ČS. Členem volební komise nemůže být 

žádný z kandidátů uvedených na volebním lísku.  

 



12. Na ČS jsou přítomným předány volební lístky proti podpisu do prezenční listiny. Volební 

lístky se nečíslují, nepodepisují ani nijak neoznačují. Počet vydaných volebních lístků musí 

souhlasit s počtem podpisů na prezenční listině. Počet odevzdaných volebních lístků (včetně 

neplatných) nesmí být vyšší než počet lístků vydaných. 

 

13. Před provedením volby představí předseda volební komise jednotlivé kandidáty podle 

údajů uvedených v Návrhu kandidáta pro volby do orgánů KČHP, kandidáti se představí 

přítomným povstání. 

 

14. Pokud se kandidát nemůže z vážných důvodů ČS zúčastnit, poslal předem omluvu a dal 

souhlas se svým zvolením do orgánu, je volen v nepřítomnosti. 

 

15. Po pokynu volební komise vyplní a odevzdají přítomní vyplněné volební lístky členům 

volební komise, kteří následně provedou kontrolu jejich platnosti a u platných sečtou 

přidělené hlasy. 

 

16. Na volebním lístku může být do jednotlivých orgánů spolku přiděleno maximálně tolik 

hlasů, kolik členů se do orgánu volí. Je-li přiděleno u některého orgánu hlasů více jak 

volených členů, na volebním lístku je škrtáno nebo jsou do něho dopsána další jména, je celý 

lístek neplatný a je ze sčítání vyřazen. 

 

17. Po sečtení hlasů na volebních lístcích vyhlásí volební komise výsledek voleb. Do orgánů 

jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů přítomných volitelů, a to v pořadí podle 

získaných hlasů, max. do počtu členů orgánu. 

 

18. V případě shodného počtu udělených hlasů kandidátům na konci seznamu zvolených 

členů, kdy je nutno rozhodnout, který z nich členem orgánu bude, koná se veřejná volba. Volí 

se z nezvolených kandidátů.   

 

19. O výsledku voleb sepíše volební komise zápis, který obsahuje:  

- počet volebních lístků vydaných na ČS 

- počet odevzdaných platných a neplatných volebních lístků 

- počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům 

- jména zvolených kandidátů 

- informace o případné veřejné volbě s počty hlasů a zvolení/nezvolení kandidátů 

- podpisy členů volební komise 

Zápis předá výboru KČHP ke zveřejnění ve Spřežení a uložení do archivu KČHP včetně 

vyplněných volebních lístků. 

 

20. Další postup voleb v jednotlivých orgánech se řídí ustanoveními kapitol VII. – IX. Stanov 

KČHP. 

 

21. Tento volební řád byl schválen na členské schůzi KČHP dne 18.9.2022 s okamžitou 

platností.  

 

 

 

 



Volební řád KČHP – Příloha č. 1 
 

A. Návrh kandidáta pro volby do orgánů Klubu českého horského psa 
 

 

Návrh předkládá  

 

 

Datum 

 

 

Jméno kandidáta 

 

 

Kandidáta navrhuji  

za člena 

(* - jen 1 možnost) 

Výboru KČHP 

                                * 

Kontrolní a revizní 

komise KČHP         * 

Chovatelské komise 

KČHP 

   

         

   

B. Souhlas kandidáta s návrhem       
 

Jméno kandidáta 

 

 

Datum narození: 

 

Bydliště: 

 

Členem KČHP 

jsem 

Méně než 3 roky Méně než 5 roků, 

více jak 3 roky 

Více jak 5 roků 

S kandidaturou do 

(jen 1 možnost) 

Výboru KČHP 

 

Souhlasím   -   nesouhlasím 

Kontrolní a revizní 

komise KČHP          

Souhlasím   -   nesouhlasím 

S kandidaturou do 

 

Chovatelské komise 

KČHP 

Souhlasím   -   nesouhlasím 

 

 

        ………………………………….. 

                            podpis  

 

Přehled dosavadní kynologické činnosti kandidáta:  - vyplní kandidát 

(příp. čím mohu KČHP přispět – zkušenosti a odbornosti apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volební řád KČHP – Příloha č. 2 
 

Požadavky na kandidáty do orgánů KČHP 
 

Pro kandidáty do všech orgánů KČHP platí požadavek na minimální tříleté členství v KČHP, 

pokud není dále stanoveno jinak. 

 

Výbor 

Předseda 

- více než 5 let člen KČHP 

Místopředseda 

- více než 5 let v klubu 

Poradce chovu 

- více než 5 let člen KČHP 

- odchovány minimálně 3 vrhy ČHP, jeden vrh ČHP lze nahradit 2 vrhy jiného plemene 

Ekonom 

- znalost účetnictví 

Sportovní referent 

- členství v ČASS  

 

Kontrolní a revizní komise 

Předseda 

- více než 5 let KČHP 

 

Chovatelská komise 

Člen 

- více než 3 roky KČHP 

- odchovány minimálně 2 vrhy ČHP nebo více než 5 let v klubu, případně maturita nebo státní 

zkouška na škole se zemědělským, veterinárním nebo přírodovědným zaměřením 

 


