
Volební řád Mops Klubu ČR 
 

 

Volební právo má řádný každý člen Mops klubu ČR (MK ČR) ve smyslu Stanov přítomný na 

Výroční členské schůzi (VČS). 

 

I. 

Způsob volby 

 

Volba je tajná. 

 

II. 

Kandidáti 

 

Kandidátku pro výbor i kontrolní komisi připravuje výbor MK ČR. 

 

Výbor připravuje kandidátku tak, aby na ní byl alespoň takový počet kandidátů, který umožní 

obsazení všech volbou obsazovaných funkcí. Nebude-li výbor schopen zajistit takový počet 

kandidátů, připraví kandidátku s nejvyšším možným počtem kandidátů. 

 

Členové klubu mohou navrhovat další kandidáty v termínu stanoveném výborem klubu. 

Návrhy po stanoveném termínu nemohou být přijaty a zařazeny na volební lístek. Tím však 

není dotčeno právo členů klubu kandidovat na funkci v druhém kole volby přímo na členské 

schůzi, na které bude volba probíhat, v souladu s čl. V písm. c) tohoto volebního řádu. 

 

Kandidátem mohou být také stávající členové výboru a kontrolní komise. 

 

 

III. 

Volební lístky 

 

Kandidáti navržení výborem a kandidáti navržení členy klubu jsou na volebních lístcích 

uvedeni v abecedním pořadí. 

 

IV. 

Úprava volebních lístků 

 

Úpravu volebních lístků může provést každý hlasující člen MK ČR tak, že zakroužkuje jméno 

a příjmení, včetně případného titulu kandidáta, jehož chce do funkce zvolit. 

 

Hlasující člen je na volebním lístku oprávněn zakroužkovat nejvýše tolik kandidátů, kolik je 

ve volbě volených funkcí. Bude-li na volebním lístku zakroužkováno více kandidátů, než je 

volených funkcí, je volební lístek neplatný a k danému hlasu se nepřihlíží. 

 

 

V. 

Podmínky zvolení 

 

a) Navržený kandidát pro svoje zvolení do výboru musí získat počet hlasů členů MK ČR 

s hlasovacím právem přítomných na VČS vyžadovaný Stanovami MK ČR. 



 

b) Získá-li požadovaný minimální počet hlasů více kandidátů, než je volených funkcí, bude 

do funkce zvolen kandidát nebo kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě rovnosti 

hlasů dvou či více kandidátů na posledním volbou obsazovaném místě či místech 

proběhne zvláštní kolo volby, jehož se budou účastnit pouze tito kandidáti. Do předmětné 

funkce či funkcí bude zvolen kandidát či kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. V případě 

opakované rovnosti hlasů se tento postup opakuje. 

 

c) V případě, že volbou bude do funkce zvoleno méně kandidátů, než je počet volených 

funkcionářů, a zároveň jsou na kandidátní listině stále uvedeni nezvolení kandidáti, 

uskuteční se druhé kolo volby k doplnění chybějícího počtu volených funkcionářů.  Do 

tohoto druhého kola volby budou zařazeni neúspěšní kandidáti z kola prvního a kandidáti, 

kteří se do volby přihlásí osobně přímo na členské schůzi, na níž volba probíhá.  

Podmínky stanovené v tomto článku volebního řádu pod písm. a) a b) platí i pro druhé 

kolo volby.  
 

d) Nebudou-li všechny volené funkce obsazené ani po druhém kole volby, zůstane daná 

funkce neobsazená. 

 

VI. 

Vyhlášení výsledků 

 

Po provedeném sečtení hlasů dosavadním výborem MK ČR vyhlásí dosavadní prezident MK 

ČR výsledky volby. 

 

Prezidenta MK ČR a ostatní funkcionáře výboru volí dle Stanov MK ČR nově zvolený výbor 

na své ustavující schůzi. Jsou-li na VČS přítomni všichni zvolení členové výboru VČS, koná 

se ustavující schůze výboru bezprostředně po vyhlášení výsledků volby v průběhu VČS. 

 

Předsedu kontrolní komise volí členové komise na svém prvním zasedání. 

 

Tento volební řád byl schválen Výborem dne 17.10.2021 a je účinný ode dne jeho schválení. 


