
Volební řád Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého 
(dále jen ČKCHABJ) 

 
§1 

Právo volit a být volen 
1. Právo volit do výboru klubu má každý právoplatný člen ČKCHABJ, tj. ten, 
    který je veden v evidenci členské základny a má zaplacené členské příspěvky 
    k datu voleb a který dovršil věku 18 let. 
2. Právo kandidovat a být volen do předsednictva výboru klubu má každý právoplatný 
    člen ČKCHABJ, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 a je nejméně 
    3 roky členem ČKCHABJ. 
 

§2 
Volby do výboru klubu 
  1. Smyslem voleb je zvolit řádný výbor tak, aby řídil činnost ČKCHABJ, reprezentoval 
      klub, hospodařil s financemi, byl garantem za fungování a dodržování stanov klubu, 
      právních předpisů a norem pro klub vyplývajících a hájil zájmy klubu. Funkce a 
      složení výboru jsou popsány v článku IV odst. 2 stanov ČKCHABJ. 
  2.  Odpovědnost za zvolení výboru nese členská základna, která má právo odvolávat členy 
       výboru.  
  3. Výbor je volen na 5 let s tím, že členská základna má právo odvolávat členy případně 
      celý výbor i před uběhnutím tohoto období, pokud nebudou naplňovat podmínky 
      uvedené v odstavci 1. Odvolávat a volit jednotlivé členy výboru může při hrubém  
      porušení povinností, nečinnosti, případně odstoupení člena i výbor klubu sám a to do doby 
      nových řádných či mimořádných voleb. 
  4. Kandidáti jsou voleni přímo do funkcí, do kterých byli navrženi. 
  5. Každý člen, který byl navržen do některé z funkcí ve výboru klubu, musí být se svojí 
      kandidaturou obeznámen a musí s ní souhlasit. 
  6. Všichni členové klubu mají právo podílet se na sestavení kandidátní listiny. 
  7. Prostřednictvím oblastí v součinnosti se stávajícím výborem klubu bude sestavena 
      oficiální listina kandidátů do funkcí ve výboru klubu. 
  8. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků (kandidátní listina). 
  9. Hlasování je tajné, probíhá v oblastech, do zapečetěných uren. 
11. Vedoucí oblastí přivezou zapečetěné urny před volební komisi, která je odpečetí a 
      provede sčítání hlasů. Z navržených kandidátů je zvolen ten, který obdržel největší 
      počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o zvolení kandidáta volební komise 
      hlasováním. 
12. Nový výbor je povinen do 1 měsíce po zveřejnění výsledků voleb svolat výborovou 
      schůzi, kterou svolá nový předseda klubu. 
 
 

§3 
Volba vedoucího oblasti 
   1. Vedoucího oblasti volí členové klubu na oblastních schůzích ČKCHABJ. 
   2. Volby mohou proběhnout buď, veřejným hlasováním nebo tajně pomocí hlasovacích 
        lístků, o způsobu volby rozhodnou členové hlasováním před započetím voleb. 
   3. Navrhovat kandidáty na vedoucího oblasti mají právo všichni členové oblasti. 
   4. Každý člen klubu může volit pouze v jedné oblasti. 
   5. O průběhu voleb a zvolení vedoucího oblasti bude sepsán zápis oblastní volební  



        komisí, která bude zvolena z přítomných členů na oblastní schůzi a odeslán na výbor 
        klubu. 
    6. Právo odvolávat vedoucího oblasti má kromě členů oblasti i výbor klubu za podmínek 
        uvedených v §2, odst. 3 volebního řádu ČKCHABJ. 
 

§4 
Volba revizní a kárné komise 
    1. Volba revizní a kárné komise probíhá současně s volbami do výboru klubu  
        za stejných podmínek. 
    2. Revizní a kárná komise jsou tříčlenné, kandidáti musí být v tomto případě  
        na kandidátce uvedeni v tomto minimálním počtu. 
    3. Komise si zvolí ze svého středu předsedy. 
    4. Právo volit a odvolávat členy komisí má kromě členů klubu i výbor klubu za 
        podmínek uvedených v §2, odst. 3 volebního řádu ČKCHABJ. 
 

§5 
Volební komise 
      1.   Volební komise je tříčlenná. 
      2.   Členy volební komise jsou tři vylosovaní vedoucí oblastí, komise si zvolí ze svého     
            středu předsedu. 
      3.   Volební komise je povinna a jako jediná má právo odpečetit urny a provést sčítání 
            hlasů, tak jak byly zaslány od členské základny. 
      4.   O výsledku voleb je komise povinna informovat členskou základnu prostřednictvím 
            zápisu (protokolu), který bude zveřejněn v ročence klubu, na internetu, případně 
            jiným způsobem bude dán na vědomí všem členům klubu. 
 

§6 
Vyhlášení termínu voleb 

1. Termín voleb do výboru klubu, vedoucích oblastí, revizní a kárné komise vyhlašuje 
stávající výbor klubu a to 2 měsíce před ukončením jejich mandátu.  

2. V případě předčasného ukončení mandátu (mimořádné volby), je výbor povinen 
vyhlásit termín ihned a 2 měsíční lhůta běží od data vyhlášení. 

       
§7 

Mimořádné volby 
      1.   V případě, že bude během volebního období vyslovena nedůvěra výboru klubu 
            členskou základnou a to minimálně 2/3 většinou členů, bude odvolán a proběhnou 
            mimořádné volby. 
      2.   Odvolat výbor může členská základna na mimořádných oblastních schůzích. 
       

 

 

Schváleno konferencí klubu dne 2.2.2013 s platností od 3.2.2013. 

 


