
Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva 
IČ: 45332690 
V Plzni dne 1. 2. 2021 
 

Protokol o průběhu volby a souhrn výsledků volby (prodloužení 
mandátu kandidátů) do výboru a kontrolní komise DES OP rok 2021. 
 
Dle platných stanov DES OP jednohlasně schválených členskou základnou na členské schůzi 12. 
2. 2016, registrovaných u Krajského soudu v Plzni a pod záštitou odsouhlasené kontrolní komise 
(nahrazující komisi volební) a na jejich základě byly vyhlášeny předsedou spolku 5. 1. 2021   
VOLBY 2021 do: 
 

- výboru DES OP,  
- kontrolní komise DES OP.   

 
Volby realizovány korespondenčně na vytištěném volebním lístku označením navržených 
kandidátů, přičemž měli možnost volit všichni členové DES OP a to přímo volbou (aklamací).  

 

Průběh voleb.  
Dne 5. 1. 2021odeslána interním adresářem členů DES OP elektronická informace (viz založená 
kopie e-mailu) o připravovaných volbách s žádostí o potvrzení převzetí informace a materiálů. 
Převzetí materiálů potvrdili téměř všichni členové DES OP a používaný elektronický adresář je tím 
pádem odsouhlasený jako funkční a platný.  
 

Následovalo kontaktování všech současně funkci vykonávajících členů výboru a kontrolní komise 
DES OP s žádostí o potvrzení další kandidatury na nové volební období 2021 – 2025. Všichni 
dotázaní s kandidaturou na další volební období souhlasí a jsou ochotni i nadále ve své funkci 
setrvat a pokračovat.  
 

Výbor DES OP: 
Karel Makoň ml., Jiří Volf, Hana Makoňová. 
 

Kontrolní komise DES OP: 
Václav Kural st., Miloš Paisker, Petr Jakubik, Marie Süssová, Olga Vaščúrová Štěpánková. 
 

Další přihlášení: 
Součástí informace o připravovaných volbách byla i informace o tom, zda někdo jiný ze členů 
DES OP nemá zájem a nechce se zapojit, případně navrhnout jiného člena do výkonného výboru 
či kontrolní komise DES OP.  Nabídku osobního zapojení a zájem o přímou kandidaturu do těchto 
dvou orgánů spolku nikdo z členů nevyužil a do předem stanoveného termínu 20. 1. 2021 jsem 
návrh osobní kandidatury neobdržel.  
 

Jediný návrh, který byl v řádném termínu podán, byl návrh člena Pavla Steinbacha, který navrhl 
do výboru DES OP Radka Zemana. Ten však nechtěl jakkoliv zasahovat do současného složení 
orgánů spolku, a tak nabídku prozatím nepřijal, zejména z důvodu administrativních komplikací a 
v zájmu hladkého průběhu voleb nabídku odřekl.  
 
Na základě všech výše uvedených informací byly opět elektronicky rozeslány (21.1. 2021) všem 
řádným členům DES OP volební lístky + pokyny k volbám a byla zahájena přímá volba kandidátů 
s termínem ukončení 31.1. 2021.  
 
Výsledky volby 2021: 
Z celkového počtu k 1. 2. 2021 evidovaných 52 členů DES OP hlasovalo v této volbě cekem 51 
členů, kteří obdrželi volební lístky s hlasovacím právem na ověřené elektronické adresy.  
 
Z celkového počtu oslovených hlasujících (51 řádných členů DES OP) hlasovalo 48 členů, kteří 
vrátili ve stanoveném termínu svůj vyplněný a podepsaný hlasovací lístek.  
 



Tři členové DES OP své hlasovací právo nevyužili, nehlasovali, nebo se hlasování zdrželi a 
hlasovací lístek zpět nedoručili. Ostatní členové hlasovali dle jmenovité, doložené (neveřejné) 
tabulky a archivovaných podepsaných hlasovacích lístků.  
 
Finální výsledek - výsledky hlasování – volby  
    

Z celkového počtu 52 členů DES OP volilo celkem 48 členů, 
3 členové neodevzdali hlasovací lístek a hlasování se vědomě zdrželi,  
1 členství pozastaveno - nehlasováno. 

Do výboru DES OP byli zvoleni: Pro Proti 
Zdržel 
se   Nehlasovali Výsledek 

Karel Makoň ml. 47 0 1   4 zvolen 

Jiří Volf 47 0 1   4 zvolen 

Han Makoňová 47 0 1   4 zvolen 

Do kontrolní komise DES OP byli zvoleni: Pro Proti 
Zdržel 

se   Nehlasovali Výsledek 

Václav Kural st. 47 0 1   4 zvolen 

Miloš Paisker st. 47 0 1   4 zvolen 

Marie Süssová 46 0 2   4 zvolen 

O. Štěpánková 45 0 3   4 zvolen 

P. Jakubik 45 0 3   4 zvolen 
 

  

     

 
Závěrečné ustanovení. 
Na základě výše uvedených informací odsouhlasila a opětovně zvolila členská základna DES OP 
všechny navržené staronové kandidáty jak do výboru DES OP, tak do kontrolní komise DES OP. 
Uvedení kandidáti tím pádem zůstávají ve své funkci a získali nový mandát do dalšího volebního 
období 2021 – 2025. Potvrzený dále pokračující výbor a kontrolní komise funguje od 1. 2. 2021 
s mandátem na 5 leté volební období ve složení: 
 
Výbor DES OP: 
Karel Makoň, nar. 1973, bytem Plzeň  
Hana Makoňová, nar. 1983, bytem Plzeň  
Jiří Volf, nar. 1973, bytem Chudenice  
 
Kontrolní komise DES OP: 
Václav Kural, nar. 1951, bytem Plzeň 
Olga Vaščúrová, nar.. 1975, bytem Plzeň 
Miloš Paisker, nar.. 1977, bytem Plzeň 
Marie Süssová, nar. 1984, bytem Bušovice 
Petr Jakubik, nar.. 1980, bytem Plzeň 
 
 
Za správnost a výbor: Karel Makoň  - předseda DES OP 
Ověřeno členy kontrolní (volební) komise DES OP a doloženo hlasovacími lístky. 
Dne 1. 2. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


