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Pravidla pro odbornostní konferenci KLoM v roce 2022 
 

Klíč ke stanovení delegátů konference KLoM: 
 
Seznam pobočných spolků (klubů) hlásících se většinově ke KLoM a klubů smíšených 

s alespoň 3 členy s odborností „lodní“ bude uzavřen dle evidenčních karet 2022 platných 
k 1.1.2022, dodané nejpozději do 15.1.2022. Do počtu členů se budou počítat všichni, 
kterým bude 12.2.2022 18 let (narozeni před 12.2.2004).  

 
Oprávněným členem pro Konferenci republikového odbornostního klubu je člen s 

volebním právem, který se k příslušné odbornosti hlásí jako k odbornosti hlavní. 
 
Na konferenci republikového odbornostního klubu zastupuje oprávněné členy 

modelářského klubu jeden nebo více delegátů, jejichž součet hlasů se rovná počtu 
oprávněných členů modelářského klubu s volebním právem, kteří se k příslušné odbornosti 
hlásí jako k odbornosti hlavní, který zastupují: 

1. Modelářský klub sdružující 3-10 oprávněných členů, může vyslat 1 delegáta. 
2. Modelářský klub sdružující 11-30 oprávněných členů může vyslat 2 delegáty. 
3. Modelářský klub sdružující 31-60 oprávněných členů může vyslat 3 delegáty. 
4. Modelářský klub s větším počtem oprávněných členů než 60 může vyslat 4 delegáty. 
5. V případě více vyslaných delegátů se počty hlasů dělí mezi delegáty zastupující 

modelářský klub rovnoměrně. Nedělitelný zbytek hlasů se převede na prvního delegáta 
modelářského klubu. 

6. Jeden delegát může zastupovat členy maximálně 3 (tří) modelářských klubů. 
7. Pokud jeden delegát zastupuje členy více modelářských klubů, hlasuje součtem 

zastupovaných hlasů. 
8. Pro všechna hlasování se hlas delegáta rovná počtu členů, které zastupuje. 
 
Volební pravidla: 
 
Konference je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí delegáti zastupující nadpoloviční většinu 

oprávněných členů. V případě, že se nedostaví delegáti zastupující nadpoloviční většinu 
oprávněných členů, musí být konference republikového odbornostního klubu zrušena. 
Nejdříve po uplynutí 30 minut po zrušení konference republikového odbornostního klubu 
může být vyhlášena náhradní konference republikového odbornostního klubu s přítomnými 
delegáty. 

 
Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference republikového odbornostního klubu je 

nutný souhlas přítomných delegátů disponujících nadpoloviční většinou hlasů. 
 
U volby pro konkrétní funkci (předsedy, místopředsedy) je v prvním kole ihned zvolen 

kandidát, který získal nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů. Do případného druhého 
kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. V druhém kole je zvolen kandidát, 
který získá většinu z odevzdaných hlasů, v případě rovnosti hlasů se druhé kolo opakuje. 

 
U kolektivních voleb je každému kandidátovi v prvním kole samostatně sečten počet 

hlasů. Požadovaný počet volených členů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu z odevzdaných 
hlasů v prvním kole, v pořadí podle počtu získaných hlasů, je zvolen. Pro obsazení 
případných zbývajících míst, postupují do dalšího kola zbývající kandidáti v pořadí dle počtu 
získaných hlasů, a v počtu rovnajícímu se maximálně dvojnásobku počtu neobsazených 
míst. Požadovaný počet volených členů, je zvolen v pořadí podle počtu hlasů získaných v 
tomto kole. 

 


