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Volební a jednací řád
1. Členské schůze se může účastnit každý člen Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. Tito
členové mají aktivní a pasivní hlasovací právo, to znamená, že mohou volit a být voleni do
jednotlivých orgánů nebo komisí Svazu.
2. Podmínky vzniku, typu a zániku členství jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Pravidla
členství ve Svazu chovatelů a přátel norika, z.s.“.
3. Členských schůzí, na kterých budou projednávány otázky týkající se šlechtění českého
norika v ČR, se mohou účastnit i majitelé těchto koní, kteří nejsou členy Svazu a mají své
koně zapsané v PK českého norika. Účast na takové členské schůzi je podmíněna
zaplacením vložného na uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním schůze ve výši 5 000,Kč, přičemž členové Svazu mají slevu ve stejné výši.
4. Členské schůze se mohou zúčastnit čestní hosté na základě osobní pozvánky předsedy
Svazu. Tito hosté nemají hlasovací právo.
5. Členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů Svazu nebo po uplynutí
30 minut.
6. Jednání zahajuje předseda Svazu nebo pověřený člen výboru Svazu, který předloží
program jednání členské schůze a nechá o něm hlasovat.
7. Předsedající schůze nechá schválit členy jednotlivých komisí nebo orgánů potřebných pro
jednání schůze. Hlasování proběhne aklamací, zvednutím ruky. Hlasování je možné
ukončit, pokud byl spolehlivě zjištěn výsledek hlasování.
8. O každém návrhu rozhoduje členská schůze hlasováním. Výsledek hlasování je
zaznamenán v zápisu z jednání členské schůze. O jednotlivých návrzích se hlasuje v
pořadí tak, jak byly podány.
9. Pokud o to některý z členů Svazu požádá, například při hlasování, které se týká osob,
proběhne hlasování formou tajného hlasování pomocí hlasovacích lístků. Pro tento účel
budou zvoleni dva skrutátoři pro sečtení hlasovacích lístků a zjištění výsledku hlasování.
10. Členská schůze volí jako výkonný orgán výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy
a hospodáře. Do těchto funkcí jsou jmenovitě voleny jednotlivé osoby. Funkční období
výboru je tříleté a jednotliví členové mohou být zvoleni opakovaně. Vyžaduje-li to situace a
rozvoj Svazu, zvolí členská schůze další potřebné orgány svazu.
11. Členská schůze schvaluje na návrh předsednictva členy Rady plemenné knihy pro plemeno
český norik. Složení Rady plemenné knihy podléhá potvrzení Uznaným chovatelským
sdružením.
12. RPK je pětičlenná a její funkční období je čtyřleté. V případě potřeby je doplněna
náhradníkem, který získal méně hlasů, nebo proběhnou doplňující volby.
13. Rada volí ze svých členů předsedu, který vystupuje jménem rady navenek.
14. Rada plemenné knihy vytváří koncepční pravidla chovu českého norika, stanovuje
metodické a organizační postupy chovu, kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti, zásady
vedení a řízení plemenné knihy a podmínky pro zkoušky výkonnosti a kontroluje jejich
plnění. Rada plemenné knihy má právo ze závažných důvodů navrhnout Uznanému
chovatelskému sdružení pozastavení, odmítnutí nebo zrušení členství v PK svých členů.
K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé
nedostatky v evidenci, porušování Řádu plemenné knihy apod. Ze stejných důvodů je
možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK.

15. RPK řeší písemná odvolání majitelů koní proti rozhodnutí výběrové nebo chovatelské
komise.

16. Členská schůze SCHPN odvolá člena RPK v případě, že hrubě poruší Řád plemenné knihy
nebo má více jak 50 % neúčasti na zasedáních RPK, přičemž může tolerovat neúčast ze
zdravotních důvodů.
17. Hlavní výsledky jednání členské schůze jsou shrnuty v Usnesení, které je v závěru schůze
samostatně schváleno a představuje vodítko pro činnost výboru v období mezi členskými
schůzemi.
18. Vyžaduje-li to neodkladnost situace, je možné organizovat hlasování členů Svazu formou
počítačového hlasování „per-rollam“. Na následující členské schůzi jsou členové Svazu
seznámeni s výsledkem tohoto hlasování.
19. Majitelé koní zapsaných v plemenné knize českého norika se mohou aktivně účastnit
jednání členské schůze Svazu, které se týká šlechtitelské práce tohoto plemene koní bez
ohledu na skutečnost, zda jsou členy Svazu chovatelů a přátel norika z.s. Mohou se
vyjadřovat k problematice šlechtění a podávat podněty ke zlepšení šlechtitelské práce a
mohou hlasovat pouze o návrzích, týkajících se šlechtění českého norika.

Tento Volební a jednací řád byl schválen členy Svazu dne ………..

