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Postup pro zajištění voleb v r. 2018
Ve vazbě na účinnost stanov ČSCH přijatých Mimořádnou valnou hromadou ČSCH dne
28. 5. 2016 a bodu C) 1. ukládacího usnesení z výše uvedené Mimořádné valné hromady
tímto zasíláme nižším organizačním složkám ČSCH postup při provádění voleb do všech
orgánů a organizačních struktur ČSCH.

I. Pobočné spolky
Základní organizace všeobecná a specializovaná (ZO)
1. Členská schůze ZO konaná v roce 2017 zvolí ze svého středu členy volební komise,
která bude zajišťovat průběh voleb do orgánů ZO ve volebním roce 2018. Počet členů
volební komise musí být minimálně 3.
2. Členská schůze ZO konaná v roce 2017 rozhodne o počtu členů výboru ZO, ten musí
být minimálně tříčlenný.
3. Členská schůze ZO konaná v roce 2017 rozhodne o případném zřízení kontrolní
komise ZO. Pokud je kontrolní komise zřízena, musí být alespoň tříčlenná.
4. Členská schůze konaná v roce 2017 rozhodne jakým způsobem bude provedena volba
členů výboru ZO, zda z jednotlivých kandidátů, nebo z předem sestavených týmů v
čele s kandidátem na předsedu.
5. Výroční členská schůze konaná v roce 2018 mj. zvolí delegáta na konferenci územní
organizace, kdy počet jeho hlasů je roven jednomu na každých 20 započatých
dospělých členů ZO zaplacenými členskými známkami k 1. 1. 2018. (pozn. tento bod
platí analogicky i pro rok 2017)
6. ZO se doporučuje provést volby na výročních členských schůzích konaných počátkem
roku 2018.

Územní organizace
Body 1. – 4. výše uvedené se použijí v případě územních organizací obdobně
5. Konference územní organizace konaná v roce 2018 mj. zvolí delegáta na Valnou
hromadu, kdy počet jeho hlasů je roven jednomu na každých 20 započatých dospělých
členů územní organizace a zaplacenými členskými známkami k 1. 1. 2018. (pozn.
tento bod platí analogicky i pro rok 2017)
6. Územní organizace koordinovaně svolají konferenci ve vazbě na již proběhlé výroční
členské schůze ZO.
Chovatelské kluby
Postupují obdobně, jako ZO či územní organizace.
II. Chovatelské sekce
Pro chovatelské sekce a jejich orgány platí analogie s výše uvedeným.

Tento postup byl projednán ÚVV ČSCH dne 31. 1. 2017.

