
Volební řád Welsh corgi a kelpie klubu CZ 

1. členská schůze volí 

a) pětičlenný výbor spolku, aby bylo možno obsadit funkce prezidenta, jednatele, správce plemenné 

knihy, pokladníka a dalšího člena výboru s funkcí dle potřeby nebo bez konkrétní funkce. 

b) tříčlennou revizní komisi v čele s předsedou RK 

2. volby budou provedeny tajným hlasováním při členské - volební schůzi jen fyzicky přítomnými 

členy 

3. stávající výbor klubu předkládá návrh výboru, doplněný o kandidáty, kteří byli navrženi členskou 

základnou písemně nejpozději tři týdny před volební schůzí. Návrh se zasílá na adresu jednatele 

klubu. 

Návrh by měl obsahovat: jméno a příjmení s adresou a datem narození kandidáta, kynologickou 

činnost a příp. funkci navrhovaného, nedílnou součástí je souhlas navrhovaného s kandidaturou. 

4. kandidát:  

a) musí být členem klubu 

b) může kandidovat pouze do jedné funkce (do výboru nebo do RK) 

5. každá rodina s více členy klubu - přímými příbuznými deleguje maximálně jednoho kandidáta 

6. před prováděním volby seznámí předseda volební komise delegáty a členskou schůzi se jmény a 

orientačními údaji kandidátů (viz. bod 3) 

7. pro volbu výboru a RK obdrží voliči předtištěné volební lístky 

8. na těchto lístcích zaškrtnou 5 kandidátů do výboru a 3 do RK, a vhodí je do volební urny. 

9. člen klubu má právo, nikoliv povinnost volit 

10. neplatný je volební lístek na jiném, než vydaném tiskopise a volební lístek, na kterém je 

zaškrtnuto více jmen kandidátů, než má být voleno 

11. zvolení jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů 

12. o výsledku voleb sepíše volební komise po sečtení hlasů oznámení členské schůzi a přednese jej 

přítomným a prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek klubu ostatní členské základně. Zápis o 

výsledku voleb musí obsahovat: počet vydaných hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných i 

neplatných lístků, počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům, jména zvolených funkcionářů 

13. na svém prvním zasedání zvolí nový výbor ze svého středu prezidenta a přidělí jednotlivé funkce, 

s výsledkem seznámí členy klubu formou Zpravodaje a webových stránek klubu 

14. na svém prvním zasedání zvolí RK ze svého středu předsedu, s výsledkem seznámí členy klubu 

formou Zpravodaje a webových stránek klubu 

 

Platné od 1.4.2017 


