Jednací a volební řád Valné hromady
Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
IČ: 47607645

§1
Všeobecná ustanovení
(1) Veškerá závazná pravidla a postupy při svolávání Valné hromady Sdružení
korespondenčního šachu v ČR (dále jen „VH“), za jejichž dodržení je zodpovědný každý
svolavatel VH, upravují Stanovy Sdružení korespondenčního šachu v ČR.
(2) Právo účastnit se zasedání VH s hlasem rozhodujícím a kandidovat do volených orgánů
Sdružení korespondenčního šachu v ČR (dále jen „SKŠ“) má každý zletilý člen SKŠ (ke dni konání
VH) s řádným, seniorským a čestným typem členství, který svou účast na VH stvrdil přihláškou,
pokud byl takový požadavek uveden v pozvánce.
(3) Právo účastnit se zasedání VH s hlasem poradním má každý zletilý člen SKŠ (ke dni konání
VH) s tichým typem členství, který svou účast na VH stvrdil přihláškou, pokud byl takový
požadavek uveden v pozvánce. Toto právo má i každý svolavatelem VH pozvaný host, jehož
účast na VH je předem avizována v pozvánce.
(4) Členům SKŠ ani pozvaným hostům nevzniká nárok na náhradu cestovních ani jiných
nákladů vynaložených v souvislosti s jejich účastí na zasedání VH, neurčí-li Stanovy SKŠ, popř.
jiný vnitřní předpis SKŠ jinak.
(5) Členové SKŠ oprávnění k účasti a hlasování na VH mohou své právo vykonávat výlučně
osobně, zastoupení se nepřipouští.
(6) Každý oprávněný účastník VH je při prezenci povinen na vyžádání předložit k nahlédnutí
platný průkaz totožnosti. Dále je povinen zapsat své jméno do prezenční listiny a podepsat se
do ní.
(7) Prezenční listina musí být koncipována tak, aby z ní bylo na první pohled jasně patrné, zda
zapsaný (podepsaný) účastník VH disponuje hlasem rozhodujícím, poradním, popř. se jedná o
hosta.
(8) Prezenční listina se po skončení zasedání VH stává součástí archiválií SKŠ.
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§2
Činovníci a pracovní orgány
(1) Předsedající – zahajuje, vede a ukončuje jednání VH, dává veřejně hlasovat o předložených
návrzích, uděluje a odebírá slovo, rozhoduje o přerušení jednání, načasování přestávek atd.
Dohlíží na průběh jednání, jež má na starosti. Dbá zejména na to, aby jednání přineslo
prospěch členům SKŠ v ČR.
(2) Zapisovatel – pozorně sleduje průběh zasedání VH a pořizuje z něj písemný (a pokud možno
i zvukový) záznam.
(3) Ověřovatelé zápisu (2 osoby) – kontrolují a svými podpisy stvrzují správnost přijatých
usnesení i zápisu jako celku.
(4) Skrutátoři (zpravidla 1–2 osoby) – sčítají hlasy při veřejném hlasování a oznamují jejich
výsledné součty.
(5) Mandátová komise (zpravidla 3 osoby) – průběžně sleduje usnášeníschopnost VH a počet
přítomných členů SKŠ s hlasem rozhodujícím, ověřuje způsobilost jednotlivých účastníků VH
k hlasování a před hlasováním, které to vyžaduje, oznamuje potřebné kvorum k přijetí
příslušného návrhu. Využije-li předsedající svého práva v souladu ustanovením § 3 odst. 3
písm. a) tohoto Řádu, mandátové komisi je svěřena i činnost skrutátorů.
(6) Volební komise (zpravidla 3 osoby) – volební komise ověřuje způsobilost jednotlivých
kandidátů pro volbu do kolektivních orgánů SKŠ k zařazení na kandidátní listinu, organizuje
tajné volby do těchto orgánů, sčítá odevzdané hlasovací lístky, rozhoduje o jejich platnosti či
neplatnosti a vyhlašuje konečné výsledky voleb (hlasování). Pokud nemá VH na pořadu jednání
volbu alespoň jednoho kandidáta do některého z kolektivních orgánů SKŠ, členové volební
komise se nevolí.
(7) Návrhová komise (zpravidla 3 osoby) – formuluje a oznamuje návrhy, pozměňující návrhy
a protinávrhy usnesení v rámci jednotlivých bodů jednání, o kterých dává předsedající
hlasovat. Návrhová komise rovněž průběžně zpracovává usnesení přijatá VH, výsledky
veškerých voleb a na základě těchto podkladů formuluje návrh závěrečného usnesení VH, o
němž dává předsedající ke konci zasedání VH hlasovat.

§3
Usnášeníschopnost, zahájení a úvodní procedury
(1) VH je schopna se usnášet za přítomnosti nejméně 11 oprávněných účastníků s hlasem
rozhodujícím.
(2) Předseda Řídicí komise SKŠ, nebo jím pověřený člen Řídicí komise SKŠ, popř. někdo jiný,
kdo zasedání VH zahájí, ověří, zda VH je schopna se usnášet. Pokud ano, zajistí volbu
předsedajícího, který dále zasedání VH řídí. Pokud ne, a tento stav trvá i po uplynutí 1/4 hodiny
od plánovaného zahájení zasedání uvedeného v pozvánce, je povinen VH rozpustit.
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(3) Předsedající zajistí volbu zbývajících činovníků a členů pracovních orgánů VH. Dostaví-li se
na zasedání VH méně než 20 členů SKŠ s hlasem rozhodujícím, předsedající může využít jednu
z těchto možností:
a) volba skrutátorů vůbec neproběhne a jejich činnost bude svěřena mandátové komisi;
b) mandátová a volební komise budou sloučeny do jedné 3členné komise.
(4) Každá pracovní komise (bez ohledu na počet svých členů) si ze svého středu zvolí předsedu,
který vystupuje na VH jménem této komise a zodpovídá za její činnost.
(5) Jména zvolených činovníků VH a členů pracovních komisí VH, stejně jako jména předsedů
těchto komisí, musí být součástí zápisu i návrhu závěrečného usnesení předkládaného
návrhovou komisí.
(6) Předsedající dává hlasovat o přijetí programu zasedání, popř. o jednotlivých návrzích na
jeho změnu, přičemž má na paměti, že o záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod
programu jednání, lze jednat a rozhodovat/hlasovat pouze se souhlasem všech přítomných
členů SKŠ s hlasem rozhodujícím (viz ustanovení § 2 čl. 2 odst. 2.16 Stanov SKŠ v ČR).
(7) Předsedající vede dále zasedání VH tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže dojde k
předčasnému ukončení zasedání, a to z důvodu neschopnosti se usnášet, popř. z rozhodnutí
VH.

§4
Vymezení některých práv
(1) Příspěvek k věci zařazené na pořad jednání VH přednese pověřená osoba na výzvu
předsedajícího. Bez udělení slova předsedajícím nemá nikdo právo na VH vystoupit.
(2) Předsedající určuje pořadí vystupujících. Nejprve nechá vystoupit navrhovatele, poté
dostanou prostor ostatní.
(3) Je-li k jednomu návrhu, popř. protinávrhu podáváno více dílčích (pozměňovacích) návrhů,
předsedající má právo omezit jejich počet na nejvýše 2.
(4) K zajištění řádného a plynulého průběhu jednání VH může předsedající kdykoliv během
zasedání učinit organizační opatření (vyzvat ke klidu, odejmout slovo řečníkovi, vyhlásit
přestávku v jednání apod.).
(5) Oprávněný účastník přítomný na VH má právo na podání vysvětlení v záležitostech
týkajících se SKŠ, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání VH.

§5
Hlasování
(1) Právo hlasovat mají na zasedání VH pouze členové SKŠ s hlasem rozhodujícím, přičemž
každý člen má 1 hlas.
Stránka 3 z 7

(2) Nerozhodne-li VH jinak, na zasedání VH se s výjimkou voleb do kolektivních orgánů SKŠ
hlasuje veřejně (aklamací).
(3) Návrhy na usnesení mohou účastníci VH předkládat písemně členům návrhové komise,
popř. ústně valné hromadě.
(4) Návrhy na změnu týkající se legislativních norem SKŠ musí být předloženy písemně a
návrhová komise má po obdržení takového návrhu právo požádat předsedajícího o přerušení
jednání na nezbytně nutnou dobu.
(5) Před každým hlasováním je předseda návrhové komise povinen přesně a jednoznačně
formulovat návrh pro hlasování. Při hlasování o návrhu musí předsedající nechat hlasovat
nejprve o přijetí návrhu.
(6) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud jsou k návrhu na usnesení
předloženy protinávrhy, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud se
jedná o dílčí (pozměňovací) protinávrhy, hlasuje se následně o původním návrhu se
zapracovanými schválenými dílčími (pozměňovacími) protinávrhy.
(7) Účastníci VH s hlasem rozhodujícím hlasují na výzvu předsedajícího zpravidla zdvižením
hlasovacího lístku. Možné varianty hlasování jsou: "PRO", "PROTI", „ZDRŽEL SE“. Nachází-li se
v době hlasování některý z prezentovaných účastníků VH s hlasem rozhodujícím mimo
zasedací místnost, má se za to, že nehlasoval.
(8) Předsedající má právo pro urychlení průběhu jednání VH využít při veřejném (aklamačním)
hlasování i tyto způsoby přijetí návrhu či jiného rozhodnutí:
a) schválení optickou většinou (většinu lze s jistotou určit pouhým pohledem do pléna);
b) schválení konsenzem (na dotaz, zda je někdo PROTI, se bezprostředně nikdo neozve).
(9) Usnesení i jiná rozhodnutí (vyjma případu uvedeného v ustanovení § 3 odst. 6 tohoto Řádu)
VH přijímá prostou většinou hlasů členů SKŠ s hlasem rozhodujícím přítomných v době
usnášení, přičemž každý takový člen má 1 hlas.
(10) K přijetí usnesení o změně Stanov SKŠ je vyžadován souhlas alespoň 3/5 většiny hlasů
přítomných členů SKŠ s hlasem rozhodujícím.
(11) K přijetí usnesení o přeměně SKŠ, zrušení SKŠ, popř. naložení s majetkem po jeho zániku
je vyžadován souhlas alespoň 2/3 většiny přítomných členů SKŠ s hlasem rozhodujícím.

§6
Volby do statutárního a kontrolního orgánu SKŠ
(1) Volby do statutárního a kontrolního orgánu SKŠ se konají zpravidla s koncem každého
funkčního období členů těchto orgánů. Délku tohoto funkčního období definují Stanovy SKŠ.
(2) VH přísluší volba členů do těchto volených orgánů SKŠ:
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a) Řídicí komise SKŠ (5členný, popř. 3členný kolektivní statutární orgán);
b) Kontrolní komise SKŠ (3členný kontrolní orgán).
(3) Právo kandidovat na funkci v Řídicí či Kontrolní komisi SKŠ mají všichni zletilí členové SKŠ s
řádným, seniorským, popř. čestným členstvím, avšak členství v Řídicí komisi SKŠ není slučitelné
s výkonem funkce v Kontrolní komisi SKŠ a naopak.
(4) Kandidáti do Řídicí i Kontrolní komise SKŠ se volí po kompletních kandidátních listinách
(týmech kandidátů), o nichž se hlasuje en bloc.
(5) Kandidátní listina týmu pro Řídicí komisi SKŠ musí obsahovat buďto 3, nebo 5 jmen.
Kandidátní listina týmu pro Kontrolní komisi SKŠ musí obsahovat 3 jména. V ostatních
případech jsou kandidátní listiny týmů neplatné a nebude o nich hlasováno. K tomuto
ustanovení se však nepřihlíží, nastane-li případ uvedený v § 6 odst. 17 tohoto Řádu.
(6) Volbu řídí VH zvolená volební komise, která zejména vyhlašuje termín/y pro odevzdání
kandidátních listin, obdržené kandidátní listiny eviduje, prověřuje způsobilost jednotlivých
kandidátů k volbě, organizuje jednotlivá kola voleb a vyhlašuje jejich výsledky.
(7) Neobdrží-li volební komise dostatek kandidatur na některou z funkcí, o dalším postupu
rozhodne VH.
(8) Kandidátní listiny jednotlivých týmů jsou vyvěšeny, popř. jinak viditelně umístěny přímo ve
volební místnosti. Jedna osoba může kandidovat pouze do jednoho voleného orgánu SKŠ.
(9) Každý účastník VH má právo předložit vlastní návrh kompletní kandidátní listiny (týmu).
Jeho návrh pak bude vyvěšen ve volební místnosti společně s návrhem předloženým
odstupující Řídicí komisí SKŠ, resp. odstupující Kontrolní komisí SKŠ.
(10) Návrhy kandidátních listin (týmů) předkládá předseda volební komise v tomto pořadí:
1) návrhy (odstupující) Řídicí komise SKŠ, resp. návrhy (odstupující) Kontrolní komise SKŠ;
2) návrhy z pléna, a to v pořadí, jak byly volební komisi doručeny.
(11) Každý z navrhovaných kandidátů (členů týmu) je povinen se na výzvu předsedy volební
komise či předsedajícího představit plénu a zřetelně prohlásit, že s kandidaturou na konkrétní
kandidátce, na níž je uveden, souhlasí. Není-li dotčená kandidující osoba na zasedání VH
osobně přítomna, musí být její vlastnoručně podepsaný písemný souhlas s takovou
kandidaturou předán předsedovi volební komise ve stanoveném termínu pro odevzdání
kandidátních listin.
(12) Nerozhodne-li VH jinak, při volbě kandidátů do volených orgánů SKŠ v ČR se použije tajný
způsob hlasování.
(13) Použije-li se při volbě kandidátů do volených orgánů SKŠ v ČR tajné hlasování, volby
proběhnou jednokolovým způsobem.
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(14) Účastníci VH s hlasem rozhodujícím obdrží volební lístky s názvem dotčeného voleného
orgánu. Volbu poté provedou vhozením volebního lístku s označením kandidátní listiny (týmu),
pro kterou hlasují, do volební urny.
(15) Pro každý z obou volených orgánů platí, že je zvolena ta kandidátka (tým), která získala
nejvyšší počet platných hlasů od relativní většinu hlasů účastníků VH s hlasem rozhodujícím.
(16) Není-li možné z důvodu rovnosti obdržených hlasů určit, která z kandidátních listin (týmů)
v 1. kole voleb byla zvolena, uskuteční se 2. kolo voleb, a to s tím, že se volí už jen ty kandidátní
listiny (týmy), které obdržely nejvyšší a současně shodný počet hlasů. Pokud dojde k obdobné
situaci i ve 3. kole voleb, zúžená volba se na stejném principu opakuje až do doby, než je
zvolena jedna z kandidátních listin (týmů), nerozhodne-li VH jinak.
(17) Volí-li VH na svém zasedání do některého z volených orgánů méně než 3 kandidáty (např.
po rezignaci, úmrtí člena dotčeného orgánu apod.), rozhoduje též o způsobu a popř. i dalších
pravidlech této volby.

§7
Volba předsedy a místopředsedy Řídicí komise SKŠ
(1) Volba předsedy a místopředsedy Řídicí komise SKŠ následují bezprostředně po vyhlášení
výsledků voleb do volených orgánů SKŠ, pokud program VH nestanoví jinak.
(2) Volba předsedy a místopředsedy Řídicí komise SKŠ probíhá na uzavřeném jednání
(ustavující schůzi) této Komise, a to v souladu s aktuálně platným „Jednacím řádem Řídicí
komise SKŠ“. O výsledcích těchto voleb je bez zbytečného odkladu informována VH.

§8
Volba předsedy Kontrolní komise SKŠ v ČR
(1) Volba předsedy Kontrolní komise SKŠ následuje bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb
do volených orgánů SKŠ, pokud program VH nestanoví jinak.
(2) Volba předsedy Kontrolní komise SKŠ probíhá na uzavřeném jednání (ustavující schůzi) této
Komise, a to v souladu s aktuálně platným „Jednacím řádem Kontrolní komise SKŠ“. O výsledku
této volby je bez zbytečného odkladu informována VH.

§9
Zápis
(1) Ze zasedání VH se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy
se konalo, kdo ho zahájil a kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky či orgány VH zvolila,
jaká byla přijata usnesení a kde, kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis ze zasedání VH podepisují
tyto osoby: předsedající, zapisovatel a 2 ověřovatelé zápisu.
Stránka 6 z 7

(2) Řídicí komise zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání VH do 30 dnů od jeho skončení. Není-li
to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, popř. ten, koho tím pověřila VH.
(3) Do zápisů z VH může nahlížet každý člen SKŠ a řídicí komise je povinna výkon tohoto práva
přiměřeným způsobem zajistit (např. oskenováním zápisu a jeho umístěním na webových
stránkách SKŠ v ČR apod.).

§ 10
Závěrečná ustanovení
(1) Záležitosti neupravené tímto Řádem se řídí zákonem a dalšími obecně platnými právními
předpisy, Stanovami SKŠ, popř. dalšími vnitřními předpisy SKŠ.
(2) Tento Řád je závazný pro jednání na všech zasedáních VH, bez ohledu na to, kdo a za jakým
účelem VH svolal.
(3) Výklad tohoto Řádu podává předsedající VH.
(4) Tento Řád schválila VH na svém zasedání konaném dne 28. 8. 2021 v Praze a nabývá
platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021.

Stránka 7 z 7

