Volební řád ČSCH
Český svaz chovatelů, zapsaný spolek, se sídlem Maškova 1646/3, Praha, I4 00443204 (dále jen
Svaz nebo ČSCH) na jednání valné hromady dne 25. 11. 2017 přijal usnesením nejvyššího orgánu
spolku tento vnitřní svazový předpis - Volební řád ČSCH.
I.
Hlavní zásady

1. Tento volební řád je závazný pro volby do všech orgánů Svazu, bez ohledu na způsob sestavení
kandidátek a formy provedení volby.
2. Funkční období všech volených orgánů je pětileté. Má-li být funkční období zkráceno, musí o
tom rozhodnout valná hromada, která je usnášení schopná. Pro zkrácení volebního období musí
hlasovat delegáti valné hromady, kteří disponují nejméně 2/3 na valné hromadě přítomných
mandátů (kvalifikovaná většina). Funkční období lze zkrátit jen do budoucna nově volenému
orgánu.
3. V případě, kdy člen orgánu na členství v něm rezignuje a ukončí tak předčasně svou činnost
v orgánu, případně dojde k rezignaci orgánu jako celku, bude funkční období nově zvolených
členů trvat pouze do ukončení řádného volebního období (člena nebo orgánu, který rezignoval).
4. Právo volit a být volen má každý člen Svazu, který v den voleb dovršil 18 let věku a nemá
omezení svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Toto se nevztahuje na volby členů
rozhodčích komisí (viz §268, odstavec 2 Občanského zákoníku)
5. Pro délku funkčního období jakéhokoli orgán svazu platí zásada, že volební období původního
orgánu neskončí dříve, než je zvolen orgán nový.
Nejméně rok před uplynutím pětiletého funkčního období vyhlašuje ÚVV ČSCH volební
kampaň pro přípravu voleb do všech orgánů Svazu.
6. Přípravu voleb zajišťují pracovní komise (nejméně tříčlenné), které ustavují orgány příslušné
provádět přípravu voleb, tj. ÚVV, ÚCHK, výbory OO, výbory ZO a chovatelských klubů a volí
jejich členy.
7. Tyto pracovní komise soustřeďují návrhy kandidátů do funkcí, zabezpečí zpracování
kandidátních listin a organizačně připraví uspořádání voleb. Komise předkládá výsledky své
činnosti ke schválení orgánu, který ji ustavil.
8. V ZO ČSCH nebo klubu chovatelů je volen příslušný orgán ze všech, členy ZO ČSCH nebo
členy klubu chovatelů, navržených kandidátů či uchazečů.
Kandidát do vyššího voleného orgánu musí být nominován nejvyšším orgánem příslušného
nižšího stupně a s vyjádřením členské schůze ZO, kde je členem (Stanovy ČSCH §4, bod 9).
Vyjádření se přikládá k návrhu nominace do orgánu a je náležitostí této nominace. Není-li
přiloženo, kandidát se z kandidátů vyřazuje.
9. Pokud není kandidát na jednání volební schůze přítomen, musí řádně omluvit svoji neúčast a
předem potvrdit, že v případě zvolení funkci přijme.
Kandidát se může vzdát své kandidatury ještě před volbou, a to ústně nebo písemně nebo jiným
věrohodným způsobem.
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10. Kandidátky pro volby do statutárních a odborných orgánů Svazu mohou být sestavené buď z
jednotlivých kandidátů, nebo z předem sestavených týmů v čele s kandidátem na předsedu,
případně na místopředsedu. Usnesení o způsobu sestavení kandidátek, stanovení počtu členů
volených orgánů a způsobu volby předsedy či místopředsedy je v působnosti příslušných
nejvyšších orgánů. Do ústředního výkonného výboru, kontrolních a rozhodčích komisí
kandidují pouze jednotlivci (Stanovy ČSCH §4, bod 9b). Kandidáti do ÚVV a ÚOK musí
být nejméně 3 roky členy ČSCH.
11. Po zvolení statutárních zástupců Svazu (předsedy a místopředsedy) v rámci vyhlášení výsledků
voleb musí být delegáti valné hromady seznámeni s tím, který bude ve funkci výkonné (tj.
který bude v pracovním či jiném obdobném poměru ke Svazu).
12. Volby jsou platné, jestliže se jich účastní nadpoloviční většina členů nebo delegátů
disponujících nadpoloviční většinou rozhodujících hlasů.
Členové chovatelských klubů mají hlas rozhodující ve svém klubu.
13. Počet členů výborů a komisí určuje orgán, který je příslušný k provedení voleb nejméně rok
předem. Doporučuje se, aby počet členů výborů a komisí byl lichý. V případě, že se počet členů
v průběhu funkčního období sníží, mohou členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod
polovinu, doplnit orgán zvolenými náhradníky. Náhradníky se stávají ti z kandidátů, kteří ve
volbách obdrželi nadpoloviční většinu hlasů a členem orgánu se nestali pro umístění na
nevolitelném místě. Na uvolněné místo v orgánu nastupují náhradníci podle pořadí, které
získali podle počtu ve volbách obdržených hlasů. Pokud náhradníci nebyli zvoleni, může
zvolený orgán kooptovat na uvolněná místa náhradní členy do nejbližší schůze (valné hromady,
konference, členské schůze) orgánu příslušného k volbě.
14. Jestliže nebyli zvoleni náhradníci nebo bylo rozhodnuto o doplnění, případně zvýšení počtu
členů orgánu, musí být v průběhu funkčního období konány doplňující volby, přičemž však
musí být zachován proces výběru kandidátů.
15. Doplňující volby koná orgán příslušný ke konání řádných voleb na návrh orgánu, do něhož mají
být doplňující volby prováděny. Při doplňovacích volbách se postupuje podle stejných zásad
jako při volbách řádných.

II.
Průběh voleb

1. Vyhlášení voleb musí obsahovat:
a) kdo (který orgán) volby vyhlašuje
b) datum konání voleb
c) místo konání voleb
d) vyjmenování orgánů, do kterých bude voleno
e) stanovení počtu členů do příslušného voleného orgánu a předem schválený způsob volby
2. Volit jsou oprávněni členové nebo řádně zvolení delegáti, nemají-li omezené volební právo.
3. Volby se konají, jestliže je přítomna v době zahájení voleb více než polovina oprávněných
voličů, kteří disponují stejným počtem hlasů. Počet přítomných ověřuje zvolená mandátová
komise.
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4. Volby se konají, jestliže jsou v době zahájení voleb přítomni oprávnění voliči (z nichž každý
disponuje jiným počtem hlasů) s více než polovinou hlasů. Počet přítomných ověřuje zvolená
mandátová komise. V případě více kolové volby, musí mandátová komise důsledně sledovat
počet přítomných voličů, zejména pak počet jejich hlasů. Klesne-li počet hlasů na polovinu a
méně, je to důvod pro přerušení (ukončení) volby.
5. Jsou-li volby konány tajným způsobem, obdrží oprávněný volič hlasovací lístek, na němž jsou
jména kandidátů seřazena abecedně.
6. Průběh voleb řídí předseda volební komise, která je volena orgánem příslušným k volbě a ze
svého středu si volí předsedu. Představí voličům každého navrženého kandidáta s uvedením
stručné charakteristiky. Každý kandidát má právo krátce vystoupit.
7. Tajná volba se provádí tím způsobem, že volič na hlasovacím lístku zřetelně a bez přepisování
zakroužkuje pořadové číslo před týmem či jménem kandidáta, jemuž přiznává svůj hlas.
Hlasovací lístek je platný v případě, že na hlasovacím lístku není vyznačeno více volených
kandidátů, než je stanovený počet členů voleného orgánu.
Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména.
Hlasovací lístky s poznámkami jsou neplatné.
Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.
Volební komise otevře urnu po ukončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a porovná je s počtem
oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým kandidátům. Volební komise poté
hlasovací lístky uloží do obálky, kterou zalepí a zapečetí (zajistí hlasovací lístky proti případné
manipulaci).
III.
Volba jednotlivých kandidátů

1. Z navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Členy orgánu se
stávají ti ze zvolených do stanoveného počtu členů, kteří získali největší počet hlasů (zbývající s
nadpoloviční většinou hlasů se stávají náhradníky).
2. Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda
volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se zvolí zbývající počet členů.
3. Druhé kolo voleb se uskuteční i tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou zvoleno více než
stanovený počet členů, protože nejméně dva kandidáti získali shodný počet hlasů a nelze určit
pořadí rozhodné pro volbu do stanoveného počtu členů voleného orgánu. Volba se týká jen těch
kandidátů, kteří mají shodný počet hlasů (stejný počet hlasů má poslední kandidát do počtu míst
orgánu a další kandidát).
4. Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda
volební komise třetí (poslední) kolo voleb. Zásady pro třetí kolo voleb jsou stejné jako pro kola
předchozí.
5. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů,
vyhlásí výsledky voleb.
6. Pokud ani ve třetím kole nebyl zvolen stanovený počet členů, ale byl zvolen vyšší počet členů
než je polovina ze stanoveného počtu, předseda volební komise volby ukončí, orgán byl zvolen.
Pro tento případ pak lze orgán do stanoveného počtu členů orgánu doplnit tak, že takto zvolený
orgán chybějící členy doplní kooptací v souladu s ustanovením článku I, bod 11.
Současně předsedající navrhne provést na příštím jednání orgánu, jemuž se nepodařilo zvolit
potřebný počet členů orgánu, který byl volen, doplňující volby, které se uskuteční na příštím
jednání tohoto orgánu spolku.
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IV.
Volba týmu

1. V případě volby orgánu z týmů nejsou voleni jednotliví kandidáti, ale volič volí jeden
z kandidujících týmů.
Volič označí na volebním lístku tým, jemuž odevzdává svůj hlas v případě delegáta označí tým,
kterému dává hlas na tolika hlasovacích lístcích kolik mu přísluší mandátů.
Nevolí-li volič žádný z týmů, zdržuje se hlasování tak, že do hlasovací urny nevhodí žádný
hlasovací lístek.
Volič není oprávněn upravovat hlasovací lístek tak, že by tím došlo ke změně ve složení týmu,
anebo změně předsedy týmu případně jeho místopředsedy. Takový hlasovací lístek označí
volební komise jako neplatný. Např. přeškrtnutím některého z kandidátů týmu nebo dopsáním
dalšího kandidáta týmu.
2. Zvolený je ten tým, který obdržel víc jak 50% hlasů voličů, kteří byli oprávněni volit.
3. Pokud kandidoval pouze jeden tým a nebyl zvolen, vyhlásí předseda volební komise ukončení
voleb.
Jednající orgán vyhlásí nové volby nejpozději do 6 ti měsíců od ukončení voleb, může tak učinit
i na jednání při němž nebyl volený orgán zvolen (celá volební procedura probíhá znovu, to je od
bodu 1 do bodu 8 čl. II. Volební řád).
Při tomto rozhodování rozhodne i o způsobu sestavení kandidátek pro nové volby
4. Kandidují li dva týmy a v prvním kole žádný z týmů neobdržel nadpoloviční většinu, vyhlásí
volební komise druhé kolo voleb.
Do druhého kola v tomto případě postupuje ten z týmů, který v prvním kole obdržel více hlasů.
V případě rovnosti dosaženého počtu hlasů. Postupují do druhého kola oba týmy.
Není li ani ve druhém kole orgán zvolen volební komise volby ukončí. Příslušný orgán pak
vyhlásí dle předchozího textu volby nové.
5. Kandidují li tři a více týmů a v prvním kole žádný z týmů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů a
volený orgán není zvolen, volební komise vyhlásí druhé kolo voleb.
Do druhého kola v tomto případě postupují dva týmy s nejvyšším počtem hlasů. Není li orgán
zvolen, ani ve druhém kole voleb, vyhlásí volební komise třetí kolo voleb. Do třetího kola
postoupí pouze tým, který ve druhém kole obdržel vyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu
obdržených hlasů postoupí do třetího kola oba týmy.
Není li, ani ve třetím kole orgán zvolen volební komise volby ukončí.
Příslušný orgán pak dle předchozích ustanovení vyhlásí nové volby.
V.
Pro oba způsoby voleb platí:
1. V případě, že nebyl nový orgán zvolen, je povinen stávající orgán svolat mimořádnou volební
konferenci ve lhůtě do šesti měsíců a provést novou volbu. Do té doby plní úkoly vyplývající z
této funkce stávající orgán.
Pokud stávající orgán odmítne vykonávat svoji funkci, členská schůze tohoto orgánu pověří
některého ze svých členů řízením tohoto orgánu včetně přípravy voleb.
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