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SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Zápis z odloženého (náhradního) zasedání volební Valné hromady 

SKŠ v ČR konaného dne 28. 8. 2021  
 

 

Místo konání: Lampárna Lidická, Lidická 982/31, 150 00  Praha 5 – Smíchov 

Termín konání: sobota 28. 8. 2021  

Zahájení: 10.00 hod. 

Přítomni: 16 členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím 
 

Původně oznámené řádné zasedání Valné hromady SKŠ v ČR (dále jen VH), které bylo 

v souladu se Stanovami SKŠ v ČR svoláno na 7. 11. 2020, se z důvodu nouzového stavu 

nemohlo uskutečnit. Ze stejného důvodu nemohlo být svoláno ani na jakýkoliv pozdější 

termín v rámci roku 2020, takže z objektivních důvodů nemohly být splněny některé 

požadavky uložené Stanovami SKŠ v ČR.  

 

Odložené (náhradní) zasedání VH svolal jménem Řídicí komise Sdružení korespondenčního 

šachu v ČR (dále jen SKŠ v ČR) její předseda Jan Židů, a to pozvánkou (příloha č. 1) 

rozeslanou členům SKŠ v ČR prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a následně i 

zveřejněnou na webových stránkách SKŠ v ČR dne 28. 7. 2021.  

 

Navržený pořad jednání: 

1) zahájení, ověření usnášeníschopnosti VH; 

2) schválení navrhovaného pořadu zasedání a přijetí Jednacího a volebního řádu VH;  

3) volba činovníků a pracovních orgánů VH 2021, tj. předsedajícího, zapisovatele, 

ověřovatelů zápisu, skrutátorů, mandátové komise, návrhové komise a volební komise; 

4) zpráva Řídicí komise SKŠ v ČR o činnosti a hospodaření;  

5) zpráva Kontrolní komise SKŠ v ČR;  

6) udělení čestných členství SKŠ v ČR a předání diplomů/certifikátů za zisk čestných 

titulů MKŠ; 

7) schválení návrhu novely Stanov SKŠ v ČR; 

8) schválení návrhu novely Jednacího a volebního řádu Valné hromady SKŠ v ČR (pouze 

budou-li předtím schváleny změny takových ustanovení Stanov SKŠ v ČR, která jsou 

spjata s Jednacím a volebním řádem SKŠ v ČR); 

9) volby do statutárního orgánu SKŠ v ČR; 

10) volby do kontrolního orgánu SKŠ v ČR;  

11) přestávka pro uzavřená jednání nově zvolených orgánů za účelem volby předsedy 

a místopředsedy Řídící Komise SKŠ v ČR a předsedy Kontrolní komise SKŠ v ČR; 

12) diskuse;  

13) schválení závěrečného (souhrnného) usnesení, závěr. 

 

1) Po ověření bezinfekčnosti všech přítomných a stvrzení jejich účasti formou vlastnoručních 

podpisů do prezenční listiny (příloha č. 2) zasedání VH zahájil v 10.00 hod. předseda Řídící 

komise SKŠ v ČR J. Židů. V úvodu přivítal všechny přítomné a konstatoval, že v jednací 

místnosti je přítomno celkem 16 ze 17 přihlášených členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím 

(E. Navara se z důvodu náhlého onemocnění z účasti na VH omluvil), přičemž k dosažení 

usnášeníschopnosti jich je zapotřebí alespoň 9, takže VH je schopna se usnášet a rozhodovat. 

 

2) Navržený pořad jednání VH (viz výše) byl schválen 16 hlasy, tj. jednomyslně. 
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VH přijala na návrh předsedajícího VH 16 hlasy, tj. jednomyslně, Jednací a volební řád VH 

SKŠ v ČR účinný od 19. 3. 2016, který je dlouhodobě zveřejněn na webových stránkách SKŠ 

v ČR, jako závazný dokument pro řízení a průběh aktuálně konaného zasedání VH. 

 

3) Na základě návrhů předsedajícího byli zvoleni následující činovníci a pracovní orgány VH: 

- předsedající: J. Židů – zvolen jednomyslně; 

- zapisovatel: Z. Nývlt – zvolen jednomyslně; 

- mandátová komise: O. Sedláček (předseda), J. Beneš, P. Buchníček – zvolena jednomyslně; 

- návrhová komise: M. Hrubčík (předseda), O. Thoma, B. Glembek – zvolena optickou 

většinou hlasů; 

- volební komise: Š. Friča (předseda), M. Prchlý, P. Postupa – zvolena jednomyslně; 

- skrutátoři: předsedající VH navrhl, aby funkci skrutátorů převzala v souladu s Jednacím a 

volebním řádem SKŠ v ČR Mandátová komise – schváleno optickou většinou hlasů; 

- ověřovatelé zápisu: 1. V. Hýbl, 2. P. Sváček – zvoleni optickou většinou hlasů. 

 

4) Zprávu o činnosti Řídící komise SKŠ v ČR přednesl její předseda J. Židů, za domácí úsek 

vystoupil J. Sýkora, za ekonomický úsek A. Mrkvičková a za mezinárodní úsek J. Mrkvička.  

 

Po přednesení všech zpráv za jednotlivé úseky proběhla diskuse.  

 

V jejím průběhu dal předsedající VH slovo předsedovi volební komise Š. Fričovi, který 

seznámil přítomné s aktuálně známými kandidátkami do nově volených orgánu SKŠ v ČR, 

principy a náležitostmi navrhování dalších kandidátek a stanovil časový prostor pro jejich 

odevzdávání volební komisi – do 12.00 hod. 

 

VH vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Řídící komise SKŠ v ČR – přijato 16 

hlasy, tj. jednomyslně. 

 

5) Zprávu o činnosti Kontrolní komise SKŠ v ČR (příloha č. 3) přednesl její dosavadní 

předseda O. Sedláček.  

 

VH vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise – přijato 16 hlasy, tj. jednomyslně. 

 

6) Za domácí úsek předal ceny, diplomy a certifikáty J. Sýkora, za mezinárodní úsek 

J. Mrkvička. J. Židů seznámil přítomné s udělením čestného členství SKŠ v ČR J. Sýkorovi 

a J. Mrkvičkovi a poděkoval jim za jejich dlouholetou a velice záslužnou činnost. Plakety 

novým čestným členům předal B. Glembek, expředseda a dlouholetý čestný člen SKŠ v ČR. 

 

7) J. Židů seznámil přítomné s návrhem novely Stanov SKŠ v ČR, přičemž znovu připomenul 

podstatné změn a zdůvodnil je (návrh novely Stanov SKŠ v ČR byl přihlášeným účastníkům 

VH rozeslán e-mailem v dostatečném předstihu před konáním VH, aby se s ním mohli včas 

seznámit a popř. ho připomínkovali). Z následné e-mailové diskuse i projednávání návrhu 

novely přímo na zasedání VH vzešlo několik dílčích pozměňovacích návrhů (na základě 

podnětů B. Glembka, M. Hrubčíka a P. Buchníčka), které předkladatel návrhu novely (Řídicí 

komise SKŠ v ČR) prostřednictvím svého předsedy akceptoval. Tyto akceptované změny 

byly na místě zapracovány do konečného návrhu novely Stanov SKŠ v ČR a po souhlasu VH 

(PRO: optická většina) předsedající VH nechal hlasovat o přijetí finální verze návrhu Stanov 

SKŠ v ČR s již implementovanými pozměňovacími návrhy.  

 

Konečný návrh novely Stanov SKŠ v ČR v předloženém znění (příloha č. 4) byl schválen 

většinou hlasů (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1).  
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8) J. Židů seznámil přítomné s návrhem novely Jednacího a volebního řádu VH SKŠ v ČR, 

který byl stejně jako návrh Stanov SKŠ v ČR přihlášeným účastníkům VH rozeslán e-mailem 

v dostatečném předstihu před konáním VH, aby se s ním mohli včas seznámit a popř. ho 

připomínkovali. K návrhu novely Jednacího a volebního řádu SKŠ v ČR nebyl zaznamenán 

ani jeden pozměňovací návrh (písemný ani ústní), takže se hlasovalo o původní verzi návrhu.  

 

Návrh novely Jednacího a volebního řádu VH SKŠ v ČR v předloženém znění (příloha č. 5) 

byl schválen 16 hlasy, tj. jednomyslně. 

 

9) Předseda volební komise Š. Friča oznámil přítomným, že do 12.00 hod. volební komise 

obdržela pouze jednu 5člennou kandidátní listinu pro volby do Řídicí komise SKŠ v ČR. 

Následně si vyžádal výslovný souhlas všech navržených kandidátů s kandidaturou do 

statutárního orgánu SKŠ v ČR. Všichni navržení kandidáti stvrdili svůj souhlas 

s kandidaturou vlastnoručními podpisy na kandidátní listině č. 1 (příloha č. 6). Poté předseda 

volební komise Š. Friča navrhl, aby se u voleb do statutárního orgánu SKŠ v ČR v souladu s 

Jednacím a volebním řádem VH SKŠ v ČR upustilo od tajného hlasování a hlasovalo se 

aklamačně. Tento návrh VH schválila 16 hlasy, tj. jednomyslně. Následovalo hlasování o 

jedné jediné kandidátní listině. 

 

Kandidátní listina č. 1 pro volby do Řídicí komise SKŠ v ČR (J. Mrkvička, A. 

Mrkvičková, Z. Nývlt, J. Sýkora, J. Židů) získala většinu hlasů (PRO: 11, PROTI: 0, 

ZDRŽELO SE: 5) a osoby na ní uvedené se stávají členy kolektivního statutárního 

orgánu SKŠ v ČR na další funkční období.  

  

10) Předseda volební komise Š. Friča oznámil přítomným, že do 12.00 hod. volební komise 

obdržela pouze jednu kandidátní listinu pro volbu do Kontrolní komise SKŠ v ČR. Následně 

si vyžádal výslovný souhlas všech navržených kandidátů s kandidaturou do kontrolního 

orgánu SKŠ v ČR. Všichni navržení kandidáti se představili plénu a stvrdili svůj souhlas 

s kandidaturou vlastnoručními podpisy na kandidátní listině č. 1 (příloha č. 7). Poté předseda 

volební komise Š. Friča navrhl, aby se u voleb do kontrolního orgánu SKŠ v ČR v souladu s 

Jednacím a volebním řádem VH SKŠ v ČR upustilo od tajného hlasování a hlasovalo se 

aklamačně. Tento návrh VH schválila 16 hlasy, tj. jednomyslně. Následovalo hlasování o 

jedné jediné kandidátní listině. 

 

Kandidátní listina č. 1 pro volby do Kontrolní komise SKŠ v ČR (M. Hrubčík, V. Hýbl, 

O. Thoma) získala většinu hlasů (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) a osoby na ní 

uvedené se stávají členy kontrolního orgánu SKŠ v ČR na další funkční období.  

 

11) Po skončení přestávky, vyhlášené předsedajícím VH, která byla určena k uzavřeným 

jednáním (ustavujícím schůzím) nově zvolených orgánů SKŠ v ČR, byli všichni přítomní 

informováni o rozdělení funkcí uvnitř Řídicí komise SKŠ v ČR a zvolení předsedy Kontrolní 

komise SKŠ v ČR. Při té příležitosti bylo zmíněno, že v případě Řídicí komise SKŠ v ČR je 

personální složení i obsazení jednotlivých funkcí úplně stejné jako před tímto zasedáním VH: 

 

Řídicí komise SKŠ v ČR (kolektivní statutární orgán): 

- předseda: Jan Židů, nar. 7. 5. 1970; 

- místopředseda: Ing. Zdeněk Nývlt, CSc., nar. 14. 12. 1955; 

- člen – vedoucí ekonomického úseku: Ing. Alena Mrkvičková, MBA, nar. 18. 1. 1955; 

- člen – vedoucí domácího úseku: Mgr. Josef Sýkora, nar. 16. 3. 1946; 

- člen – vedoucí mezinárodního úseku: Ing. Josef Mrkvička, nar. 15. 1. 1951. 
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Kontrolní komise SKŠ v ČR (kontrolní orgán): 

- předseda: Mgr. Martin Hrubčík, nar. 29. 9. 1978; 

- člen: Ing. Vladislav Hýbl, nar. 7. 10. 1949; 

- člen: Otomar Thoma, nar. 8. 3. 1968. 

 

12) V rámci diskuse byla rozebírána různá témata, např. otázka titulů v korespondenčním 

šachu, remízová smrt a možnosti její eliminace, klady a zápory různých způsobů počítání 

času, organizace soutěží a další problematika spojená s hrou na webserveru ICCF. Z těchto 

debat žádné výstupy v podobě usnesení nevzešly.  

 

13) Návrh závěrečného (souhrnného) usnesení VH SKŠ v ČR (příloha č. 8) přednesl 

předseda návrhové komise M. Hrubčík. 

 

Návrh tohoto usnesení byl schválen 16 hlasy tj. jednomyslně. 

 

Předsedající VH poděkoval všem přítomným za účast i zdárný průběh jednání a ve 14.00 hod. 

zasedání VH  ukončil. 

 

Praha 28. 8. 2021 

                                              

             

            Předsedající VH                                                  Zapisovatel VH a zhotovitel zápisu                                                 
                

               Jan Židů v. r.                                                             Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. v. r.  

                                                        

 

Ověřovatelé zápisu 

         1. ověřovatel zápisu                                                            2. ověřovatel zápisu 

                               

       Ing. Vladislav Hýbl v. r.                Pavel Sváček v. r. 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 – pozvánka na VH určená všem členům SKŠ v ČR 

Příloha č. 2 – prezenční listina přihlášených účastníků VH 

Příloha č. 3 – zpráva Kontrolní komise SKŠ v ČR za období od 19. 3. 2016 do 28. 8. 2021 

Příloha č. 4 – schválená novela Stanov SKŠ v ČR platná od 1. 9. 2021  

Příloha č. 5 – schválená novela Jednacího a volebního řádu VH platná od 1. 9. 2021  

Příloha č. 6 – podepsaná kandidátní listina č. 1 pro volby do Řídicí komise SKŠ v ČR 

Příloha č. 7 – podepsaná kandidátní listina č. 1 pro volby do Kontrolní komise SKŠ v ČR 

Příloha č. 8 – závěrečné (souhrnné) usnesení VH 


