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Preambule 

 
1. Kontrolní komise SKŠ v ČR (dále jen KK) se v souladu s ustanovením § 3 čl. 5 odst. 5.8 Stanov SKŠ v ČR při 
své činnosti řídí tímto Jednacím řádem Kontrolní komise SKŠ v ČR, který upravuje věcnou, procedurální a 
administrativní metodiku činnosti kontrolního orgánu SKŠ v ČR neošetřenou Stanovami SKŠ v ČR, a vztahuje 
se zejména ke schůzím (zasedáním) KK a hlasováním per rollam. 
 
2. Jednací řád KK slouží všem členům KK jako závazný manuál pro jejich běžnou činnost, a to zejména 
v situacích, které nejsou upraveny Stanovami ani jinými závaznými dokumenty SKŠ v ČR, a to buď vůbec, 
nebo pouze částečně, takže by při nich mohlo dojít k nejednoznačnému výkladu, nedorozuměním, či 
dokonce neshodám mezi jednotlivými členy KK.  

 
Schůze KK 

 
3. KK zasedá v každém kalendářním roce alespoň 1krát. 
 
4. Schůzi KK svolává e-mailovou pozvánkou předseda KK, který je povinen svolat schůzi KK i tehdy, 
vyžaduje-li to buďto většina členů KK, anebo Řídicí komise SKŠ v ČR. 
 
5. Pozvánka na schůzi KK se zasílá všem členům KK, popř. dalším osobám, jejichž účast je při projednávání 
určitého bodu žádoucí. Pozvánka musí být rozeslána nejméně 10 dní předem a musí obsahovat zejména 
tyto údaje: pořad schůze, místo a termín konání schůze, přesný čas zahájení schůze. Při činnosti KK 
v období krizového či pandemického stavu vyhlášeného vládou ČR, popř. jiným, zákonem oprávněným 
orgánem, která není nikterak upravena Stanovami SKŠ v ČR, může být místem jednání KK i on-line 
platforma. 
 
6. Pořad jednání a časový harmonogram schůze KK musí být koncipován tak, aby zasedání proběhlo v rámci 
jednoho jediného dne.  
 
7. KK je schopna usnášet se a rozhodovat za účasti většiny svých členů. Usnesení i jiná rozhodnutí přijímá 
KK na schůzích relativní většinou hlasů, přičemž každý její člen má 1 hlas. V případě dosažení rovnosti hlasů 
hlas předsedy nerozhoduje. Při hlasování na schůzi hlasuje každý člen KK výlučně osobně, zastoupení se 
nepřipouští.  
 



8. Ztratí-li ŘK v průběhu svého jednání dočasně schopnost se usnášet, po celou tuto dobu nesmí být 
vyhlášeno žádné hlasování. 
 
9. Výsledky jednotlivých hlasování vyhlašuje předseda KK a eviduje pověřený člen KK, který je zařadí do 
zápisu ze schůze KK. Hlasy „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE, popř. poznámka „NEHLASOVAL“ se zaznamenávají 
a poté evidují tak, aby bylo ze zápisu zřejmé, jak jednotliví členové KK hlasovali, popř. že nehlasovali.  
 
10. Z každé schůze KK se pořizuje zápis. Zápisy ze schůzí KK jsou součástí interních archiválií kontrolního 
orgánu SKŠ v ČR. Jejich poskytování dalším členům/orgánům SKŠ v ČR za účelem nahlížení, zveřejňování či 
jiné formy šíření je možné pouze na základě souhlasu KK, anebo z rozhodnutí Valné hromady SKŠ v ČR. 

 
Hlasování per rollam 

 
11. Neodkladné záležitosti v období mezi schůzemi KK (rozhodnout o nich je nutné ještě před termínem 
konání nejbližší schůze KK) schvaluje KK hlasováním per rollam. Hlasování per rollam vyhlašuje e-mailem 
předseda KK, a to buď z vlastního podnětu, nebo na základě požadavků a návrhů ostatních členů KK.  
 
12. E-mailová zpráva oznamující vyhlášení nového hlasování per rollam musí vždy obsahovat smysluplný a 
srozumitelný návrh usnesení, který neumožňuje různý výklad, a přesný čas ukončení hlasování. Hlasovací 
lhůtu nesmí předseda KK stanovit na dobu kratší než 48 hodin a delší než 1 týden.  
 
13. Hlasování per rollam se uskutečňuje e-mailem, v rámci KK veřejně a je platné, zúčastní-li se jej ve 
stanoveném termínu většina členů KK. Usnesení i jiná rozhodnutí přijímá KK při hlasování per rollam 
relativní většinou hlasů, přičemž každý její člen má 1 hlas. V případě dosažení rovnosti hlasů hlas předsedy 
nerozhoduje. Při hlasování per rollam hlasuje každý člen ŘK výlučně osobně, zastoupení se nepřipouští.  
 
14. Hlasuje-li v rámci jednoho hlasování per rollam některý z členů KK z jakéhokoliv důvodu vícekrát, vždy 
se započítává pouze jeho první platný hlas (rozhodující je datum a čas odeslání hlasu). 
 
15. Nezúčastní-li se hlasování per rollam ve stanovené lhůtě většina členů KK, tj. většina členů nezašle ve 
stanovené lhůtě svůj platný hlas „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽEL/A SE“, předseda KK prohlásí takové 
hlasování za neplatné.   
 
16. Je-li hlasování per rollam o návrhu usnesení neplatné, předseda KK může, uzná-li to za vhodné, vyhlásit 
opakované hlasování. V takovém případě se však hlasování smí opakovat pouze jednou. 
 
17. Výsledky jednotlivých hlasování per rollam vyhlašuje předseda KK a eviduje pověřený člen KK, který je 
následně zanese do zápisu z nejblíže následující schůze KK. Hlasy „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL/A SE, popř. 
poznámka „NEHLASOVAL/A“ se zaznamenávají a poté evidují tak, aby bylo ze zápisu zřejmé, jak jednotliví 
členové ŘK hlasovali, popř. že nehlasovali.  

 
Závěrečná ustanovení 

 
18. Jednací řád KK je vnitřním předpisem SKŠ v ČR jehož znění a veškeré změny v něm navrhuje a schvaluje 
výlučně KK, nesvěří-li jejich schválení výslovně Valné hromadě SKŠ v ČR.   
 
19. Jednací řád KK nelze z rozhodnutí KK zrušit bez náhrady, tj. aniž by byla přijata jeho novelizovaná verze.   
 
20. Tento jednací řád KK byl schválen KK dne 31. 8. 2021 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021.  


