
 

Příloha č. 3   

 

Sdružení korespondenčního šachu v České republice 
se sídlem Třebíč, Nádražní 814/3, PSČ 674 01 

IČ: 476 07 645 

 

Jednací a volební řád Shromáždění zástupců SKŠ v ČR 

 

Při prezenci musí zástupce:  

a. předložit platný průkaz totožnosti,  
b. být členem Sdružení korespondenčního šachu v České republice  
c. být řádně a včas přihlášen  

I. Zahájení shromáždění zástupců  

1. Jednání zahajuje předseda Řídící komise SKŠ v době, kdy jsou zaregistrování zástupci, 
jejichž počet přesahuje 50 % řádně přihlášených zástupců, nejdříve však v čase dle 
pozvánky. Shromáždění zástupců řídí předseda Řídící komise SKŠ nebo jim pověřená 
osoba.  

2. Předsedající dává souhlas k účasti hostů na shromáždění zástupců. Hosté se zapisují do 
listiny přítomných na shromáždění zástupců v oddílu hosté. Dále předkládá shromáždění 
návrh programu, jednacího a volebního řádu shromáždění zástupců a navrhuje volbu 
orgánů shromáždění.  

3. Případný protinávrh na obsazení orgánů shromáždění zástupců musí obsahovat konkrétní 
jméno osoby, tato osoba musí být přítomna a musí s případnou kandidaturou vyslovit 
souhlas.  

II. Jednací řád  

1. Příspěvek k věci zařazené na pořad jednání shromáždění zástupců přednese pověřená 
osoba na výzvu předsedy shromáždění. Bez předchozího udělení slova předsedou 
shromáždění zástupců nemá nikdo právo vystoupit na tomto shromáždění.  

2. Pořad jednání shromáždění zástupců je dán pozvánkou na shromáždění, resp. oznámením 
o konání shromáždění na webových stránkách SKŠ a v magazínu ŠachInfo. Záležitosti, 
které nebyly zařazeny do pořadu jednání, může shromáždění zástupců rozhodnout pouze 
tehdy, souhlasí-li s projednáním této záležitosti 2/3 (dvě třetiny) přítomných.  

3. V případě řádně podaného protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o původním 
návrhu. Pokud je tento návrh schválen, není již nutno hlasovat, o protinávrzích. Pokud není 
původní návrh schválen, hlasuje se postupně o všech podaných protinávrzích, a to v 
pořadí, v jakém byly předneseny nebo písemně předány. Účastník shromáždění je povinen 
doručit předsedajícímu znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhům, jejichž obsah je 
uveden v oznámení o konání shromáždění zástupců. Je-li však již některý z předložených 
protinávrhu shromáždění zástupců přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Ustanovení o 
protinávrzích neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do Řídící komise SKŠ a 
Kontrolní a revizní komise SKŠ. Tyto protinávrhy mohou být podávány do doby určené 
předsedajícím. Je-li však již některý z předložených protinávrhů shromáždění zástupců 
přijat, o dalších protinávrzích se již nehlasuje.  

4. Účastník přítomný na shromáždění zástupců má právo na vysvětlení záležitostí týkajících 



se Sdružení korespondenčního šachu, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 
předmětu jednání shromáždění zástupců a vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se 
osob navrhovaných do Řídící komise a Kontrolní a revizní komise SKŠ. K zajištění řádného 
průběhu shromáždění zástupců může předseda shromáždění kdykoliv v průběhu jednání 
učinit organizační opatření, nebo vyhlásit přestávku v jednání.  

5. Jednacím jazykem je jazyk český.  

III. Volební řád  

1. Shromáždění volí sedm členů Řídící komise SKŠ a tři členy Kontrolní a revizní komise SKŠ  
2. Volbu členů jmenovaných orgánů řídí zvolený předseda volební komise  
3. O navržených kandidátech se hlasuje tajně. Každý zástupce obdrží volební lístek s 

návrhem kandidátů, který upraví dle pokynu předsedy volební komise. Kandidovat lze 
pouze do jednoho z volených orgánů.  

4. Návrhy členů orgánů předkládá předseda volební komise v tomto pořadí:  
 návrh Řídící komise SKŠ  
 návrhy zástupců v pořadí, jak byly volební komisi doručeny  

5. Zvolen je ten kandidát, který obdrží více než 50 % platných odevzdaných hlasů. Obdrží-li 
50 a více procent více než potřebný počet kandidátů jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším 
počtem platných hlasů.  

6. Nebude-li zvolen potřebný počet členů orgánů v prvním kole, proběhne druhé kolo 
hlasování dle pokynů předsedy volební komise.  

IV. Způsob hlasování mimo volby  

1. O každém návrhu rozhoduje shromáždění zástupců hlasováním, přičemž každý účastník 
shromáždění má jeden hlas.  

2. Hlasování na shromáždění zástupců se děje veřejně. Hlasuje se zdvižením hlasovacího 
lístku na výzvu předsedajícího shromáždění zástupců "PRO", "PROTI", "ZDRŽEL SE".  

3. Pro sčítání hlasů slouží zvolení skrutátoři.  
4. Shromáždění zástupců může pokračovat v jednání, je-li v průběhu sčítání hlasů zřejmé, že 

bylo dosaženo potřebné většiny k přijetí usnesení, nebo jestliže je zřejmé, že této většiny 
nemůže být dosaženo. Přesný výsledek bude uveden v zápisu ze shromáždění zástupců.  

5. Daný bod programu je přijat, pokud "PRO", hlasuje potřebná většina přítomných účastníků 
shromáždění. Shromáždění zástupců rozhoduje většinou hlasů přítomných, nestanoví-li 
stanovy nebo jednací a volební řád jinak.  

V. Ustanovení společná a závěrečná:  

1. Výklad tohoto jednacího a volebního řádu podává předsedající shromáždění nebo jím 
pověřená osoba.  

2. Jednací a volební řád nabyl účinnost schválením shromáždění zástupců a jeho platnost 
končí přijetím jiného řádu nebo jeho změn jiným shromážděním zástupců.  

 
Za Řídící komisi Sdružení korespondenčního šachu v ČR  
 
JUDr. Miroslav Michálek v. r. 
předseda Řídící komise SKŠ v ČR  

 


