
Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. 
Sídlo: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky 

IČ: 47607645 

 

POZVÁNKA NA ODLOŽENOU VOLEBNÍ 
VALNOU HROMADU SKŠ v ČR, z. s., 

svolávanou Řídicí komisí  
Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. 

 
Místo konání: Lampárna Lidická (https://lamparnalidicka.cz), Lidická 982/31, 150 00  Praha 5 – Smíchov. 
Spojení MHD: 1) stanice metra Anděl (trasa B, výstup: Tram Smíchov/Centrum/Dejvice), odtud pěšky max. 300 m;    
                          2) tramvajová zastávka Zborovská (linky č. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 21), odtud pěšky max. 200 m. 
Termín konání: sobota 28. 8. 2021. 
Zahájení: 10.00 hod. (žádáme všechny předem přihlášené účastníky zasedání, aby se s ohledem na prověřování 
bezinfekčnosti dostavili na místo konání VH včas, pokud možno 15 až 30 min. před plánovaným zahájením zasedání). 
 
Pořad jednání: 
1) zahájení, úvodní slovo předsedy ŘK SKŠ v ČR k odložení VH SKŠ v ČR na rok 2021, ověření usnášeníschopnosti VH; 
2) schválení navrhovaného pořadu jednání a přijetí Jednacího a volebního řádu VH SKŠ v ČR;  
3) volba činovníků a pracovních orgánů VH SKŠ v ČR, 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 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 5členných, popř. 3členných, týmů kandidátů do statutárního orgánu spolku a vyhlášení jejich výsledků; 
10) volby 3členných týmů kandidátů do kontrolního orgánu spolku a vyhlášení jejich výsledků; 
11) přestávka pro uzavřená jednání nově zvolených orgánů spolku, oznámení předsedů a místopředsedy ŘK SKŠ v ČR; 
12) diskuse na volná témata, náměty od přítomných členů SKŠ v ČR;  
13) schválení závěrečného/souhrnného usnesení, ukončení. 
 
Veškeré důležité informace a vybrané dokumenty související se zasedáním VH ŠKŠ v ČR 2020/2021 naleznete 
postupně na webu SKŠ v ČR (www.skscr.cz) v sekci OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE, která se nachází vpravo dole 
(nad symbolem/ikonou Facebooku). Stačí si jen rozkliknout odkaz VALNÁ HROMADA SKŠ v ČR 28.08.2021.  
 
Vzhledem k výjimečnosti současné situace a nepředvídatelnosti dalšího epidemiologického vývoje v ČR Řídicí 
komise SKŠ v ČR považuje za nutné využít ustanovení § 3 čl. 2.6 aktuálně platných Stanov SKŠ v ČR a podmínit 
právo účasti členů SKŠ v ČR na zasedání VH SKŠ v ČR 2020/2021 předběžným stvrzením účasti – přihláškou. Přijetí 
přihlášky bude každému odesílateli bez zbytečného odkladu potvrzeno. 
 
Právo účasti na zasedání VH SKŠ v ČR 2020/2021 budou mít tedy jen ti členové SKŠ v ČR, kteří zašlou do 21. 8. 2021 
přihlášku (volná forma) na e-mailovou adresu ridici.komise@skscr.cz a současně v den konání VH při vstupu do 
zasedací místnosti doloží svou bezinfekčnost dle kritérií platných ke dni 28. 8. 2021 pro vnitřní prostory restaurací!   
 
Pro všechny účastníky VH SKŠ v ČR 2020/2021 bude připraveno bezplatné pohoštění. Cestovné, nocležné či další 
výlohy spojené s účastí na VH SKŠ v ČR 2020/2021 si hradí každý sám. Ubytování Řídicí komise SKŠ v ČR nezajišťuje a 
ani jiným způsobem nezprostředkovává. Případné dotazy či připomínky související s VH SKŠ v ČR 2020/2021 zasílejte 
výhradně na adresu předsedy ŘK SKŠ v ČR: zidu@skscr.cz. 

               
Praha 28. 7. 2021                                                                                                      Jménem Řídicí komise SKŠ v ČR                                           
                                                                                                                                            předseda Jan Židů v. r.    
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