
Organizační zabezpečení voleb 
do všech orgánů a organizačních složek Českomoravského svazu chovatelů poštovních 

holubů, které se budou konat v roce 2022. 

 

Vážení funkcionáři Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, podzim 

letošního roku je ve všech orgánech a organizačních složkách Českomoravského svazu 

chovatelů poštovních holubů rokem volebním. Organizační složky specifikuje § 3 Stanov 

svazu, další důležité okolnosti jsou uvedeny v §§ 7, 8 a v §§ specifikujících práva 

jednotlivých orgánů svazu. Způsob voleb určuje Jednací řád svazu v článcích 5 až 9. Volební 

období je ve všech orgánech a organizačních složkách Českomoravského svazu chovatelů 

poštovních holubů tříleté. Organizační složky svazu mohou navrhovat kandidáty do vyšších 

orgánů svazu výhradně z řad svých členů. 

 

Jak budou probíhat volby a jejich časové rozložení. 

 

Volby do Místních spolků (MS) a Základních organizací (ZO): 

Volby se budou konat na členských schůzích MS a ZO. Termín konání členských schůzí je 

stanoven do 16. října 2022. Členská schůze zvolí: 

1. Výbor MS a ZO, který tvoří předseda přímo volený členskou schůzí a minimálně 4 

členové výboru. Předseda je statutárním zástupcem Místního spolku. 

2. Revizní komisi, která má 3 členy, z nichž členská schůze MS a ZO zvolí předsedu revizní 

komise. 

3. Členská schůze navrhne kandidáty do výboru Oblastního spolku, revizní komise 

Oblastního spolku a kandidáta na předsedu Oblastního spolku.  

4. Návrh kandidátů zašle předseda MS a ZO písemně na adresu tajemníka Oblastního spolku 

do 20. října 2022.  

 

Volby do Oblastních spolku: 

Volby se budou konat na konferencích Oblastních spolků. Termín konání oblastních 

konferencí je stanoven do 13. listopadu 2022. Oblastní konference zvolí: 

1. Z navržených kandidátů MS a ZO předsedu Oblastního spolku, nezvolení kandidáti MS a 

ZO na předsedu Oblastního spolku se stávají automaticky kandidáty do výboru Oblastního 

spolku. Zvolí dále výbor Oblastního spolku, který tvoří minimálně 4 členové. Předseda je 

statutárním zástupcem Oblastního spolku.  

2. Z navržených kandidátů MS a ZO zvolí revizní komisi, která má 3 členy, z nichž Oblastní 

konference zvolí předsedu revizní komise Oblastního spolku.  

3. Oblastní konference navrhne kandidáty do řídícího výboru a revizní komise zemských 

spolků. Samostatně navrhne kandidáta na předsedu zemského spolku.  

4. Návrh kandidátů zašle tajemník Oblastního spolku písemně na adresu tajemníka 

příslušného zemského spolku do 17. listopadu 2022. 

 

Volba řídícího výboru Zemského spolku: 

Volby se budou konat na zemských konferencích Českého a Moravskoslezského zemského 

spolku. Termín konání zemských konferencí je stanoven do 11. prosince 2022. Zemské 

konference zvolí:  

1. Z navržených kandidátů Oblastních spolků zvolí předsedu zemského spolku. Nezvolení 

kandidáti Oblastních spolků na předsedu spolku se stávají automaticky kandidáty do 

řídícího výboru zemského spolku. Dále zvolí 6 členů řídícího výboru zemského spolku. 

Předseda je statutárním zástupcem zemského spolku.  



2. Z navržených kandidátů Oblastních spolků zvolí revizní komisi zemského spolku, která 

má 3 členy. Z nich zemská konference zvolí předsedu revizní komise zemského spolku. 

3. Zemská konference Českého spolku a Moravskoslezského spolku zvolí kandidáta na 

prezidenta Českomoravského svazu.  

4. Zemská konference Českého spolku a Moravskoslezského spolku zvolí 5 členů a 1 

náhradníka do prezídia Českomoravského svazu. 

5. Zemská konference navrhne kandidáta na předsedu ústřední revizní komise a kandidáty do 

ústřední revizní komise Českomoravského svazu.  

6. Návrh kandidátů na prezidenta Českomoravského svazu, členy prezídia, předsedy ústřední 

revizní komise a členy ústřední revizní komise Českomoravského svazu, zašle písemně 

tajemník řídícího výboru do 16. 12. 2022 na adresu tajemníka svazu. 

 

Volba orgánů Českomoravského svazu. 

Volby se budou konat na svazové konferenci v měsíci únoru 2023. Svazová konference zvolí: 

1. Z navržených kandidátů Českého a Moravskoslezského zemského spolku prezidenta 

Českomoravského svazu. Prezident je statutárním zástupcem Českomoravského svazu. 

Nezvolený kandidát na prezidenta svazu se stává automaticky členem prezídia za spolek, 

který ho navrhlo. 

2. Prezídium Českomoravského svazu bude tvořit prezident a 5 zástupců Českého spolku a 5 

zástupců Moravskoslezského spolku zvolených na zemských konferencích. 

3. Z navržených kandidátů Českého nebo Moravskoslezského spolku zvolí předsedu ústřední 

revizní komise Českomoravského svazu. Nezvolený kandidát na předsedu ústřední revizní 

komise se stává automaticky kandidátem do ústřední revizní komise. 

4. Ústřední revizní komisi Českomoravského svazu budou tvořit předseda ústřední revizní 

komise zvolený na svazové konferenci a 4 členové ústřední revizní komise zvolení 

svazovou konferencí. 

 

Pravidla voleb. 

Volit se bude na všech stupních do orgánů a organizačních složek Českomoravského svazu 

výhradně z písemně navrženích kandidátů nižší organizační složky, Místních spolků, 

Oblastních spolků a Českého nebo Moravskoslezského zemského spolku.  

 

 

Schváleno konferencí svazu dne 26.3.2022. 

 

 

 

 

        Ing. Jaroslav Novotný 

                   prezident ČMS CHPH 


