SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

Zápis z náhradního zasedání volební Valné hromady 2016 konané
dne 19. 3. 2016
Místo konání: kolej UK Kajetánka, ul. Radimova 35/12, Praha 6, zasedací místnost v 1. patře
Termín konání: sobota 19. 3. 2016
Zahájení: 10.00 hod.
Přítomni: viz samostatná prezenční listina (příloha č. 1)
Náhradní zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR svolal jménem Řídicí komise Sdružení
korespondenčního šachu v ČR (dále jen SKŠ v ČR) její předseda Jan Židů, a to formou emailových a poštovních pozvánek rozeslaných dne 18. 2. 2016 (příloha č. 2).

Pořad náhradního zasedání volební Valné hromady 2016 (dále jen VH):
1)
zahájení, ověření schopnosti se usnášet;
2)
přijetí navrhovaného pořadu zasedání;
3)
volba činovníků a pracovních orgánů VH 2016, tj. předsedajícího, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, skrutátorů, mandátové komise, návrhové komise a volební komise;
4)
schválení návrhu nových Stanov SKŠ v ČR obsahujícího i změnu názvu spolku podle
NOZ (vynucená změna – nutnost uvedení do souladu s NOZ);
5)
schválení návrhu nového Jednacího a volebního řádu SKŠ (vynucená změna – nutnost
uvedení do souladu s novými Stanovami SKŠ v ČR);
6)
zpráva Řídicí komise SKŠ v ČR o činnosti;
7)
zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR;
8)
volby do statutárního a kontrolního orgánu SKŠ v ČR;
9)
diskuse;
10) schválení závěrečného usnesení;
11) závěr.
Bod 1)
Náhradní zasedání volební VH zahájil v 10.10 hod. (po zápisu všech přítomných do prezenční
listiny) předseda Řídící komise SKŠ v ČR J. Židů. V úvodu přivítal všechny přítomné a poté
ověřil, zda VH je schopna se usnášet. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 18
členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím a VH prohlásil za usnášení schopnou.
Bod 2)
Navrhovaný pořad zasedání VH byl přijat vizuální většinou hlasů.
Bod 3)
Na základě návrhů předsedajícího byli zvoleni následující činovníci a pracovní orgány VH
takto:
Mandátová komise: předseda Š. Friča, A. Mrkvičková, O. Thoma – zvolena vizuální většinou
hlasů;
Na zasedání VH se dostavil a do prezenční listiny se zapsal další účastník VH s hlasem
rozhodujícím (P. Kouba). Od této chvíle se účastnilo VH 19 členů SKŠ v ČR s hlasem
rozhodujícím.

Volební komise: předseda P. Boukal, V. Hýbl, M. Dědina – zvolena vizuální většinou hlasů;
Návrhová komise: předseda J. Mrkvička, B. Glembek, J. Canibal – zvolena vizuální většinou
hlasů;
Předsedající: J. Židů – zvolen vizuální většinou hlasů
Zapisovatel: Z. Nývlt – zvolen vizuální většinou hlasů
Skrutátor: P. Kouba – zvolen vizuální většinou hlasů
Ověřovatelé zápisu: P. Boukal, O. Thoma – zvoleni vizuální většinou hlasů
Bod 4)
Předsedající VH J. Židů seznámil přítomné s návrhem nových Stanov SKŠ v ČR. Návrh
nových Stanov (obsahující i změnu názvu spolku podle NOZ) byl účastníkům Valné hromady
předložen písemně a v elektronické podobě byl veřejně dostupný na webových stránkách SKŠ
v ČR od 25. 1. 2016. Z diskuse nevzešel žádný protinávrh ani pozměňovací návrh. Po
skončení diskuse k návrhu byly nové Stanovy SKŠ v ČR (příloha č. 3) schváleny 19 hlasy, tj.
jednomyslně. V souladu s § 6, odst. 2 nových Stanov SKŠ nabyl tento dokument účinnosti
okamžikem jeho přijetí VH.
Bod 5)
Předsedající VH J. Židů seznámil přítomné s návrhem nového Jednacího a volebního řádu
VH. Návrh nového Jednacího a volebního řádu VH byl účastníkům VH předložen písemně a
v elektronické podobě byl veřejně dostupný na webových stránkách SKŠ v ČR od 25. 1.
2016. Do diskuse k tomuto návrhu se nikdo nepřihlásil. Předsedající tedy vyhlásil hlasování a
Jednací a volební řád VH (příloha č. 4) byl schválen 19 hlasy, tj. jednomyslně. V souladu s §
10, odst. 4 nového Jednacího a volebního řádu VH nabyl tento dokument účinnosti
okamžikem jeho přijetí VH.
Předseda volební komise P. Boukal seznámil přítomné s kandidátkami do nově volených
kolektivních orgánů SKŠ v ČR, připomenul principy a náležitosti sestavovaní kandidátních
listin i samotných voleb a stanovil lhůtu pro podávání dalších návrhů kandidátek do
jednotlivých volených orgánů SKŠ v ČR, a to do 12.30 hod.
Bod 6)
Obecnou zprávu o činnosti SKŠ v ČR za období od VH v r. 2012 přednesl předseda Řídicí
komise SKŠ v ČR J. Židů (příloha č. 5), zprávu za Domácí úsek SKŠ v ČR J. Sýkora (příloha
č. 6), zprávu za Ekonomický úsek SKŠ v ČR A. Mrkvičková (příloha č. 7) a zprávu za
Mezinárodní úsek SKŠ v ČR J. Mrkvička (příloha č. 8).
Během zprávy předsedy Řídicí komise SKŠ v ČR J. Židů se do zasedací místnosti dostavil a
do prezenční listiny se zapsal M. Hrubčík. Naopak odchod bez návratu oznámil mandátové
komisi J. Lounek. Počet účastníků VH s hlasem rozhodujícím se tak ustálil na čísle 19.
K jednotlivým zprávám proběhla diskuse. Na základě živé debaty a vyslovených názorů
z pléna k tématu nominací do mezinárodních postupových turnajů družstev, které otevřel
vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR J. Mrkvička, VH schválila obecný princip těchto
nominací. Účast v družstvu pro finále bude zaručena hráčům, kteří si do tohoto finále vybojují

postup, a to za podmínek blíže stanovených Řídicí komisí SKŠ v ČR. Toto rozhodnutí VH
schválila většinou hlasů (pro: 11, proti: 6, zdrželi se: 2).
Valná hromada schválila 19 hlasy, tj. jednomyslně, zprávu o činnosti SKŠ v ČR za období od
VH v r. 2012.
Bod 7)
Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR za období od Valné hromady v r.
2012 (příloha č. 9) přednesl její předseda O. Sedláček. VH vzala tuto zprávu na vědomí.
Bod 8)
Předseda volební komise P. Boukal sdělil plénu, že ve stanovené lhůtě mu byla předána:
- jedna kandidátní listina pro volby do Řídicí komise SKŠ v ČR se jmény 5 kandidátů;
- jedna kandidátní listina pro volby do Kontrolní komise SKŠ v ČR se jmény 3 kandidátů.
S odvoláním na nově schválený Jednací a volební řád VH pak informoval přítomné o dalším
postupu. Oznámil plénu, že všichni kandidáti uvedení na kandidátních listinách jsou k volbě
způsobilí. Poté si vyžádal jejich výslovný souhlas s kandidaturou do volených kolektivních
orgánů SKŠ v ČR. Všichni kandidáti pak postupně vyjádřili s kandidaturou svůj souhlas. Tou
dobou již nepřítomný kandidát do Kontrolní komise SKŠ v ČR J. Lounek předal svůj písemný
souhlas s kandidaturou (příloha č. 10) předsedovi volební komise ještě před tím, než odešel.
Předsedající VH J. Židů navrhl, aby se pro volby do statutárního a kontrolního orgánu SKŠ
uplatnila volba aklamací, tj. veřejná volba bez potřeby odevzdávání hlasovacích lístků. Tento
návrh byl přijat 19 hlasy, tj. jednomyslně.
Řídicí komise SKŠ byla zvolena většinou hlasů (pro 18, zdržel se 1).
Kontrolní komise SKŠ v ČR byla zvolena jednomyslně (19 hlasů pro).
Bezprostředně po zvolení členů, resp. kandidátek, do kolektivních orgánů SKŠ v ČR
předsedající VH J. Židů vyhlásil v duchu ustanovení § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 nově přijatého
Jednacího a volebního řádu SKŠ v ČR 15minutovou přestávku a vyzval členy:
a) nově zvolené Řídicí komise SKŠ v ČR, aby si na uzavřeném jednání ze svého středu zvolili
předsedu a místopředsedu;
b) členy nově zvolené Kontrolní komise SKŠ v ČR, aby si na uzavřeném jednání ze svého
středu zvolili předsedu.
Po této pauze bylo plénum v souladu s nově přijatým Jednacím a volebním řádem SKŠ v ČR
seznámeni s rozdělením funkcí v Řídicí komisi SKŠ v ČR a Kontrolní komisí SKŠ v ČR:
Řídicí komise SKŠ v ČR:
předseda Řídicí komise SKŠ v ČR: Jan Židů (nar. 7. 5. 1970);
místopředseda Řídicí komise SKŠ v ČR: Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (nar. 14. 12. 1955);
členka Řídicí komise SKŠ: Ing. Alena Mrkvičková, MBA (nar. 18. 1. 1955);
člen Řídicí komise: Ing. Josef Mrkvička (nar. 15. 1. 1951);
člen Řídicí komise: Mgr. Josef Sýkora (nar. 16. 3. 1946);
Kontrolní komise SKŠ v ČR:
předseda Kontrolní komise SKŠ v ČR: RNDr. Oldřich Sedláček (nar. 9. 8. 1962);
člen Kontrolní komise SKŠ v ČR: doc. Ing. Jan Lounek, CSc. (nar. 18. 12. 1952);
člen Kontrolní komise SKŠ v ČR: RNDr. Petr Kouba, MBA (nar. 31. 12. 1966).

Bod 9)
V rámci diskuse byla řešena možnost využití tzv. „sedmikamenáčů“ pro reklamaci výsledku
partie. Bylo konstatováno, že dokud bude přístup k 7kamenovým koncovkám zpoplatněn,
nelze je v soutěžích pro oficiální reklamaci výsledku partie využít. Poté si vzal slovo
předsedající VH a nově zvolený předseda Řídicí komise SKŠ v ČR v jedné osobě – J. Židů.
Poukázal na skutečnost, že většina členů této Komise již nebude s největší pravděpodobností
kandidovat do dalšího funkčního období (od r. 2020). V této souvislosti vyzval ke zvýšené
aktivitě všechny účastníky VH, kterým není budoucnost SKŠ v ČR lhostejná. Připomenul, že
současná dobrá hospodářská kondice ŠSČR se promítá i do výše dotací pro SKŠ v ČR.
Ekonomická situace SKŠ v ČR tedy není v posledních letech zdaleka tak zoufalá jako dříve,
takže dochází k vyplácení peněžitých kompenzací funkcionářům SKŠ v ČR (dle množství,
náročnosti a kvality odváděné práce). Na závěr vyjádřil přesvědčení, že tato hospodářsky
příznivá situace bude aktuální i v roce 2020, což by mohlo některé váhající zájemce o funkci
v rámci SKŠ v ČR (hlavně pak o post v Řídicí komisi SKŠ v ČR) alespoň částečně motivovat.
Bod 10)
Z podnětu předsedajícího VH J. Židů přednesl předseda návrhové komise J. Mrkvička návrh
závěrečného usnesení VH (příloha č. 11). Ten byl následně přijat 19 hlasy, tj. jednomyslně.
Bod 11)
Předsedající VH J. Židů poděkoval všem přítomným za jejich účast, zodpovědný přístup i
zdárný průběh jednání a ve 14.00 hod. zasedání VH ukončil.
Tento zápis vyhotovil v Praze dne 19. 3. 2016 Z. Nývlt, zapisovatel VH.

Jan Židů v. r.
předsedající VH SKŠ v ČR 2016

Ing. Petr Boukal v. r.
1. ověřovatel zápisu

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. v. r.
zapisovatel VH SKŠ v ČR 2016

Otomar Thoma v. r.
2. ověřovatel zápisu

Přílohy
Příloha č. 1 – prezenční listina náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR 2016 (20 účastníků)
Příloha č. 2 – pozvánka na náhradní zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR 2016
Příloha č. 3 – Stanovy SKŠ v ČR ve schváleném znění
Příloha č. 4 – Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ v ČR ve schváleném znění
Příloha č. 5 – zpráva předsedy Řídicí komise SKŠ v ČR o činnosti v uplynulém období
Příloha č. 6 – zpráva vedoucího Domácího úseku SKŠ v ČR o činnosti v uplynulém období
Příloha č. 7 – zpráva vedoucí Ekonomického úseku SKŠ v ČR o činnosti v uplynulém období
Příloha č. 8 – zpráva vedoucího Mezinárodního úseku SKŠ v ČR o činnosti v uplynulém období
Příloha č. 9 – zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR o kontrole činnosti v uplynulém období
Příloha č. 10 – písemný souhlas J. Lounka s kandidaturou do Kontrolní komise SKŠ v ČR
Příloha č. 11 – usnesení náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR 2016

