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JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD XIV. SJEZDU 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU z.s. 
IČ: 00568139, se sídlem Újezd u Rosic č.p. 141, PSČ: 664 84 (dále „MSKS“ nebo „svaz“) 

 

1. Právo účasti s právem hlasování má každý plně svéprávný delegát vyslaný svojí základní 
organizací (dále „ZO“). Právo účasti na sjezdu bez práva hlasování mají kromě delegátů také 
další osoby, které obdrželi pozvánku na sjezd, na tento se dostavili a byli jako další účastníci 
sjezdu představeni (hosté). Delegát je povinen před opuštěním místnosti, kde probíhá sjezd, 
v průběhu jeho zasedání, oznámit tuto skutečnost předsedovi sčítací a mandátové komise. 
Stejně tak je povinen mu oznámit svůj případný návrat na zasedání. 
 

2. Zasedání sjezdu probíhá dle zveřejněného programu XIV. sjezdu MSKS.  
 

3. Do svazových funkcí (člen kontrolní komise svazu + náhradník) mohou být zvoleni kandidáti 
navržení do těchto funkcí jak před tímto sjezdem, tak na jeho zasedání. 
 

4. Hlasování na tomto sjezdu o všech usneseních se provede přímým veřejným hlasováním na 
sjezdu.  
 

5. Každý delegát obdrží u prezence hlasovací lístek.  Za ztracený hlasovací lístek v průběhu 
zasedání sjezdu jednání se neposkytuje náhradní! Hlasovací lístek na jiném, než vydaném 
tiskopise je neplatný. 
 

6. Hlasování probíhá po vyzvání předsedy sjezdu zvednutím hlasovacího lístku pro jednotlivou 
volbu o navrženém usnesení sjezdu: pro, proti, zdržel se. Hlasovací lístek bude zdvižen po 
nezbytně nutnou dobu pro provedení součtu sčítací a mandátovou komisí a po výzvě 
zástupce této komise bude možné zvednutí hlasovacího lístku ukončit. Sčítání hlasů při 
veřejném hlasování provádějí členové sčítací komise.      
 

7.  Kandidáti na funkci člena kontrolní komise a náhradníka mají možnost se před samotnými 
volbami v pěti minutách představit delegátům.  
 

8. Průběh hlasování na sjezdu řídí předseda sjezdu dle schváleného jednacího a volebního řádu. 
Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámí předseda sčítací a mandátové komise 
výsledky.  Předseda sčítací komise dohlíží na objektivní způsob hlasování a správné sčítání 
hlasů.  
 

9. Délka volebního (funkčního) období zvoleného člena kontrolní komise MSKS i náhradníka je 
čtyři roky ode dne zvolení.  
 

10. O průběhu zasedání sjezdu bude pořízen písemný záznam, který bude po jeho vyhotovení a 

podpisu předsedou a zapisovatelem zveřejněn. 
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