Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150

Volební směrnice

Volby do výboru a kontrolní a revizní komise Cavalier King Charles Spaniel klubu
Čech, Moravy a Slezska
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I.
Obecná ustanovení
1. Volební období Předsednictva spolku a Kontrolní a revizní komise je pětileté.
2. Volit a nebo být kandidátem do orgánů spolku, mohou pouze řádní členové spolku ode dne dovršení 18 let
věku a musí být nepřetržitě alespoň tři roky řádným členem klubu.
3. Řádný člen může navrhnout sám sebe. Kandidát může kandidovat pouze do jednoho orgánu spolku.
4. Kandidát může být navržen členy stávajícího předsednictva a nebo kterého písemně navrhne alespoň 10
členů spolku a který splňuje podmínky dané Stanovami spolku a touto směrnicí.
5. Volby probíhají korespondenční formou, nebo probíhají v rámci členské schůze.
6. Výběr formy voleb provádí stávající předsednictvo.
7. V případě voleb v rámci členské schůze musí být kandidát na členské schůzi přítomen, nebo zastoupen
a s kandidaturou musí souhlasit.
8. Volby provádí členové přítomní na členské schůzi, nebo celá členská základna spolku v případě korespondenčních voleb.
9. Do orgánů spolku se volí tajným hlasováním s výjimkou případu shody platných hlasů.
10. Při volbách se mohou použít plné moci řádných členů, kteří se nemohli osobně na členskou schůzi dostavit.
11. Člen spolku má právo, nikoliv povinnost volit.
12. Stávající předsednictvo je povinno administrativně pomáhat při přípravě, průběhu a vyhodnocení voleb,
pokud jej o to volební komise požádá.
II.
Volební komise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stávající předsednictvo navrhne tříčlennou volební komisi a svůj návrh předloží členské schůzi.
Pokud členská schůze s návrhem souhlasí, je tímto volební komise ustanovena.
V případě nesouhlasu musí členská schůze navrhnout a odsouhlasit jiné složení volební komise.
Členem volební komise muže být každý řádný člen spolku, kromě stávajících členů Předsednictva a Kontrolní a revizní komise.
Volební komise si ze svého středu zvolí předsedu.
Volební komise zodpovídá za regulérnost voleb ve smyslu stanov, volební směrnice a demokratického práva
členů spolku.
Volební komise stanoví v případě korespondenčních voleb lhůtu pro zasílání návrhů kandidátů Předsednictva a Kontrolní a revizní komise. Lhůtu zveřejní na klubovém webu.
Volební komise stanoví v případě korespondenčních voleb volební období, které zveřejní na klubovém
webu.
Činnost a existence volební komise končí dnem konání ustavující schůze nového Předsednictva a Kontrolní
a revizní komise.
III.
Kandidáti

1. V případě korespondenčních voleb prostřednictvím klubového webu vyhlásí volební komise lhůtu pro registraci kandidátů do nového Předsednictva a Kontrolní a revizní komise.
2. Celkový počet kandidátů není omezen.
3. Konkrétní technické a časové podmínky zaslání návrhů kandidátů určí volební komise.
4. Po skončení lhůty pro zaslání, nebo po odevzdání návrhů kandidátů v rámci členské schůze, volební komise
uzavře seznam kandidátů.
5. Volební komise připraví volební lístky s abecedním řazením kandidátů do Předsednictva a s abecedním řazením kandidátů do Kontrolní a revizní komise. Volební lístky opatří razítkem spolku. Lístky následně zašle
všem členům, nebo je rozdá všem přítomným členům na členské schůzi.
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IV.
Volba
1. Členové spolku po pečlivé úvaze vyberou z předložené kandidátky kandidáty nového Předsednictva a Kontrolní a revizní komise.
2. Volební lístky jsou odevzdány volební komisi bez podpisu člena spolku a v případě korespondenčních voleb
zaslány bez jeho zpáteční adresy.
3. V případě korespondenčních voleb volební lístek zašlou členové v průběhu stanoveného volebního období
na adresu určenou volební komisí. Rozhodující je datum poštovního razítka podací pošty.
4. Hlasovací lístky jsou neplatné, neobsahují-li všechna jména kandidátů, nebo je-li zakroužkováno více jmen
kandidátů, než kolik má ten který orgán spolku členů.
V.
Vyhlášení výsledků voleb
1. Po skončení volebního období uzavře volební komise volby a provede vyhodnocení.
2. Zvoleni do orgánů spolku jsou kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů, a to i při shodě tohoto počtu
hlasů, je-li počet zvolených kandidátů do orgánů spolku totožný se stanoveným počtem členů těchto
orgánů.
3. Nastane-li situace, že do orgánů spolku by bylo shodou platných hlasů zvoleno více členů, než kolik členů
má ten který orgán mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu těchto hlasů zjistí veřejnou volbou,
který z těchto kandidátů má největší podporu řádných členů a tím (těmi) kandidátem (kandidáty) doplní
orgán spolku.
4. Volební komise je povinna do 1 měsíce po ukončení volebního období, nebo členské schůze, vyhlásit výsledky voleb prostřednictvím klubového webu a v nejbližší klubové Ročence.
5. Předseda volební komise sepíše o volbě zápis. Zápis musí obsahovat výsledky hlasování, jmenovitě členy volební komise a jejich podpisy. V případě voleb v rámci členské schůze také datum a místo konání členské
schůze, počet přítomných osob (i v zastoupení) a čas zahájení a ukončení schůze
6. Formu a čas vyhlášení výsledků voleb je volební komise oprávněna upravit.
7. Volební komise oznámí písemně zvoleným členům Předsednictva a Kontrolní a revizní komise jejich zvolení.
VI.
Nové Předsednictvo a Kontrolní a revizní komise
1. Členové nového Předsednictva a Kontrolní a revizní komise jsou povinni se sejít do 14 dnů od vyhlášení
výsledků voleb na společné ustavující schůzi, kde ze svého středu volí stanovami určené funkcionáře.
2. Členství v Kontrolní a revizní komisi není slučitelné s členstvím v Předsednictvu. Členem Kontrolní a revizní komise nesmí být osoba blízká členům Předsednictva.
3. Ustavující společnou schůzi svolává předseda bývalého předsednictva.
4. Na této společné ustavující schůzi jsou odstupující členové předsednictva povinni předat funkce a příslušné
spolkové materiály a nebo určit závazné termíny jejich předání.
5. Všechny zpracované spolkové materiály jsou majetkem spolku.
6. Ustavující schůzi nového Předsednictva a Kontrolní a revizní komise je přítomen předseda volební komise.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Dnem konání ustavující schůze nového Předsednictva a Kontrolní a revizní komise končí činnost a existence
bývalého Předsednictva a Kontrolní a revizní komise.
2. Zápis z ustavující společné schůze musí být uveřejněn v nejbližším vydání klubové Ročenky a na klubovém
webu.
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