Volby 2013

Volby do předsednictva a odborných komisí
Sdružení chovatelů koček ČSCH 2013

Volební řád

I . Základní údaje
Datum konání voleb:

6. dubna 2013

Místo konání voleb:

Praha 8, Maškova 3

Orgány, do kterých proběhnou řádné volby a počet volených členů:
- předsednictvo (ÚOK)

7

- disciplinární komise - předseda

1

- výstavní a posuzovatelská komise – předseda

1

- komise pro zdraví a pohodu koček – předseda

1

- chovatelská komise – předseda

1

- revizní komise

3

II. Volby
1. Volit jsou oprávněni delegáti (dále jen "oprávněný volič"), které k volbám vyslaly
jednotlivé základní organizace SCHK ČSCH.
2. Tito při prezenci obdrží hlasovací lístky podle klíče, stanovaného Organizačním řádem
SCHK čl. 5.2 (tj. do 30 členů ZO včetně 1 hlas, od 31 do 60 členů ZO včetně 2 hlasy, od
61 členů ZO 3 hlasy).
3. Volby se konají, jestliže jsou v době jejich zahájeni přítomni oprávnění voliči, kteří
disponují nadpoloviční většinou z celkového počtu hlasovacích lístků (hlasů). Počet
ověřuje zvolená mandátová komise.
4. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na němž jsou jména kandidátů seřazena
abecedně.
5. Průběh voleb řídí předseda volební komise. Předseda volební komise vyzve jednotlivé
kandidáty, aby se představili a stručně uvedli svůj volební program.
6. Volba se provádí tím způsobem, že oprávněný delegát na hlasovacím lístku zřetelně bez
přepisování zakroužkuje jména kandidátů, jimž dává svůj hlas. Hlasovací lístek je platný
v případě, že na hlasovacím lístku není vyznačeno více volených kandidátů, než je
stanovený počet.
7. Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména, škrtat, či psát poznámky.
Takového hlasovací lístky jsou neplatné. Neplatné jsou i hlasovací lístky, na kterých je
zakroužkováno více kandidátů, než je stanovený počet volených členů v tom kterém kole
volby.
8. Hlasovací lístek (lístky) odevzdá každý oprávněný volič do urny.
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9. Volební komise otevře urnu po skončení volby. Spočítá hlasovací lístky a porovná je
s počtem oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým kandidátům.
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.
10. Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí
předseda volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se volí zbývající počet členů. Za
tím účelem obdrží oprávnění voliči nové hlasovací lístky se jmény kandidátů, kteří
nebyli v prvním kole voleb zvoleni.
Druhé kolo voleb se uskuteční rovněž tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou zvoleno
více než stanovený počet členů, pokud nejméně dva kandidáti získali shodný počet hlasů
a nelze určit pořadí rozhodné pro volbu. Volba se týká jen těch kandidátů, kteří mají
shodný počet hlasů.
11. Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí
předseda volební komise třetí kolo voleb a takto postupuje, dokud nebude zvolen
stanovený počet členů. Zásady pro třetí, eventuelně další kola voleb jsou stejné jako pro
kola předchozí s tím, že se vždy následujícího kola voleb nezúčastní ten kandidát, který
dosáhl nejnižšího počtu hlasů v kole předchozím.
12. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení stanoveného počtu
členů, vyhlásí výsledky voleb a prohlásí volby za ukončené.
Seznam kandidátů pro volby 2013
Předsednictvo SCHK
Dušková Petra

ZO Praha 3/3

El Khaled Youssef, Ing.

Freya Cat Ústí n. L.

Gorgoň Zdeněk

1. OK Praha

Hlaváčková Eva

KK Karlovy Vary

Choulík Jan, Ing.

KK Karlovy Vary

Justová Adéla, Mgr.

Star Cats Praha

Kabina Martin, PharmDr.

ZO Ostrava

Khaled Ludmila, MUDr.

Freya Cat Ústí n. L.

Křepelka Radomil

CBBC Teplice

Makovcová Jana

Freya Cat Ústí n. L.

Maršíčková Zuzana, Mgr.

ZO Praha 4/17

Mezianová Sandra, MBA

Felis Club Praha

Pánek Jaroslav

ZO Olomouc

Reijers Eric

MCC Brno

Říhová Marie, MUDr.

1. OK Praha

Slabý Jiří

ZO Praha 3/2

Slámová Markéta, Mgr.

Felis Club Praha
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Soukenková Dagmar, JUDr. 1.SK Ostrava
Stěničková Jana, PaedDr.

ZO Brno 36

Šanda Martin, Ing.

ZO Praha 4/17

Šnajdrová Petra

ZO Praha-západ

Urban Martin, MVDr.

PCC Plzeň

Venclíková Lena

Star Cats Praha

Revizní komise
Coly Jaroslava

ZO Roudnice n. L.

Choulík Jan, Ing.

KK Karlovy Vary

Krmelová Klára, Bc.

ZO Praha-západ

Lehký Stanislav

ZO Liberec

Maťha Rudolf, Mgr.

ZO Praha 3/3

Předseda chovatelské komise
Maršíčková Zuzana, Mgr.

ZO Praha 4/17

Říhová Marie, MUDr.

1. OK Praha

Urban Martin, MVDr.

PCC Plzeň

Venclíková Lena

Star Cats Praha

Předseda výstavně-posuzovatelské komise
Reijers Eric

MCC Brno

Šanda Martin, Ing.

ZO Praha 4/17

Předseda disciplinární komise
Slámová Markéta, Mgr.

Felis Club Praha

Soukenková Dagmar, JUDr. 1.SK Ostrava
Předseda komise pro zdraví a pohodu
Mahelková Květoslava, MVDr. ZO Brno 36

V Praze dne 5.2.2013
Ing. Martin Šanda
předseda ČSCH-SCHK
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