
 

   

Sdružení korespondenčního šachu v České republice 
se sídlem Třebíč, Javorová 1014, PSČ 674 01 

IČ: 476 07 645 

Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ v ČR 

Při prezenci musí účastník:  

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

I. Zahájení Valné hromady  

1. Valnou hromadu řídí předseda Řídicí komise SKŠ nebo jím pověřená osoba 
(dále „předsedající“).  

2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 50% řádně 
přihlášených účastníků. 

3. Není-li v čase zahájení uvedeném na pozvánce Valná hromada 
usnášeníschopná, vyhlásí předsedající čekací dobu 30 minut. Není-li ani po 
uplynutí čekací doby Valná hromada usnášeníschopná, svolá předsedající 
novou Valnou hromadu, kterou zahájí 1 hodinu po jejím původně oznámeném 
začátku. Tato nová Valná hromada je usnášeníschopná s přítomným počtem 
účastníků. 

4. Předsedající dává souhlas k účasti hostů na Valné hromadě. Hosté se 
zapisují do listiny přítomných na Valné hromadě v oddílu hosté. Dále 
předsedající předkládá Valné hromadě návrh programu, Jednacího a 
volebního řádu Valné hromady a navrhuje volbu orgánů Valné hromady. 

5. Orgány Valné hromady jsou mandátová komise, volební komise a návrhová 
komise. Valná hromada dále na návrh předsedajícího volí zapisovatele a 2 
ověřovatele zápisu. 

6. Jednání se řídí programem, schváleným na začátku Valné hromady.  
Program Valné hromady je možné měnit pouze se souhlasem dvoutřetinové 
většiny přítomných účastníků s hlasovacím právem. 

II. Jednací řád  

1. Příspěvek k věci zařazené na pořad jednání Valné hromady přednese 
pověřená osoba na výzvu předsedajícího. Bez předchozího udělení slova 
předsedajícím nemá nikdo právo vystoupit na Valné hromadě.  

2. Pořad jednání Valné hromady je uveden v Oznámení o konání Valné 
hromady, které musí být s dostatečným časovým předstihem zveřejněno na 
webových stránkách SKŠ a rozesláno členům SKŠ elektronickou a běžnou 
poštou.  

3. V případě řádně podaného protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o 
původním návrhu. Pokud je tento návrh schválen, o protinávrzích se již 
nehlasuje. Pokud není původní návrh schválen, hlasuje se postupně o všech 
podaných protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly předneseny nebo 
písemně předány. Účastník Valné hromady je povinen doručit předsedajícímu 



písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhům, jejichž obsah je 
uveden v Oznámení o konání Valné hromady. Je-li však již některý z 
předložených protinávrhů Valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již 
nehlasuje.  

4. Ustanovení odstavce 3 o protinávrzích se nepoužije, jedná-li se o návrhy 
kandidátních listin pro volbu do Řídicí komise SKŠ, Kontrolní a revizní komise 
SKŠ a Disciplinární komise SKŠ dle článku III. Tyto protinávrhy mohou být 
podávány do doby určené předsedajícím.  

5. Účastník přítomný na Valné hromadě má právo na podání vysvětlení 
záležitostí týkajících se Sdružení korespondenčního šachu, je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání Valné hromady. Má 
rovněž právo na podání vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob 
navrhovaných do Řídicí komise, Kontrolní a revizní komise SKŠ a 
Disciplinární komise SKŠ.  

6. K zajištění řádného průběhu Valné hromady může předsedající kdykoliv v 
průběhu jednání učinit organizační opatření, nebo vyhlásit přestávku v 
jednání.  

7. Jednacím jazykem je jazyk český.  

III. Volební řád pro volby orgánů SKŠ v ČR 

1. Valná hromada volí Řídicí komisi SKŠ, Kontrolní a revizní komisi SKŠ a 
Disciplinární komisi SKŠ. 

2. Všechny osoby kandidující do orgánů dle odstavce 1 jsou uvedeny na 
samostatných kandidátních listinách pro každý orgán; o každé z kandidátních 
listin se hlasuje en bloc.  

3. Volbu řídí zvolený předseda volební komise.  
4. O kandidátních listinách se hlasuje tajně. Kandidátní listiny budou vyvěšeny 

ve volební místnosti. Kandidovat lze pouze do jednoho z volených orgánů. 
5. Návrhy kandidátních listin předkládá předseda volební komise v tomto pořadí:          

- návrh Řídicí komise SKŠ,                                                                                   
- návrhy účastníků v pořadí, jak byly volební komisi doručeny. 

6. Kterýkoli účastník Valné hromady má právo předložit vlastní návrh kandidátní 
listiny, který musí obsahovat všechna jména kandidátů v souladu s odstavci 1 
a 2; přitom návrh kandidátní listiny Řídicí komise musí obsahovat nejméně 5 a 
nejvýše 7 jmen. Jeho návrh pak bude vyvěšen ve volební místnosti společně 
s návrhem předloženým Řídicí komisí SKŠ. 

7. Každý z navrhovaných kandidátů je povinen se na výzvu předsedy volební 
komise představit Valné hromadě a prohlásit, že s kandidaturou souhlasí. 
Není-li dotyčná osoba na Valné hromadě přítomna, musí být její souhlas 
předložen předsedovi volební komise písemně. 

8. Je povoleno, aby jedna a táž osoba byla uvedena na více kandidátních 
listinách do téhož orgánu. Dotyčná osoba však musí vyjádřit výslovný souhlas 
se zařazením na více kandidátních listin. 

9. Jednotlivé kandidátní listiny jsou označeny písmeny A, B, C atd. Účastníci 
Valné hromady s hlasovacím právem obdrží volební lístky označené těmito 
písmeny. Volbu provedou vhozením lístku s označením kandidátní listiny, pro 
kterou hlasuje, do volební urny. 

10.  Pro každý z volených orgánů je zvolena ta kandidátní listina, pro kterou 
hlasoval největší počet voličů. 



11.  V případě rovnosti získaných hlasů rozhoduje užší volba, tj. volí se už jen 
z těch kandidátních listin, které obdržely nejvyšší a zároveň shodný počet 
hlasů. Pokud i v užší volbě dojde k rovnosti získaných hlasů, volba se na 
stejném principu opakuje do té doby, než je zvolena jedna kandidátní listina. 

 
IV. Způsob hlasování mimo volby do orgánů SKŠ v ČR 
  
O každém návrhu rozhoduje Valná hromada hlasováním, přičemž každý účastník 
Valné hromady má jeden hlas. Hosté nemají na Valné hromadě hlasovací právo. 

1. Hlasování na Valné hromadě se děje veřejně. Účastníci hlasují zdvižením 
hlasovacího lístku na výzvu předsedajícího. Možné varianty hlasování jsou: 
"PRO", "PROTI", "ZDRŽENÍ SE".  

2. Sčítání hlasů provádějí zvolení členové mandátové komise - skrutátoři.  
3. Valná hromada může pokračovat v jednání, je-li v průběhu sčítání hlasů 

zřejmé, že bylo dosaženo potřebné většiny k přijetí usnesení, nebo pokud je 
zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Přesný výsledek bude uveden 
v zápisu z Valné hromady.  

4. Daný bod programu je přijat, pokud "PRO", hlasuje potřebná většina 
přítomných účastníků Valné hromady. Valná hromada rozhoduje prostou 
většinou hlasů přítomných účastníků, nestanoví-li Stanovy SKŠ nebo Jednací 
a volební řád jinak. 

V. Volby předsedy Řídicí komise SKŠ, předsedy Kontrolní a revizní komise 
SKŠ, předsedy Disciplinární komise SKŠ a dalších funkcí v těchto orgánech 

1.   Volba předsedy Řídicí komise SKŠ a dalších funkcí v Řídicí komisi dle Stanov 
SKŠ proběhne na uzavřeném jednání nově zvolené Řídicí komise SKŠ, a to 
prostou většinou hlasů jejích členů. O výsledku hlasování a rozdělení funkcí je 
informována Valná hromada. 

2.   Volba předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ a dalších funkcí v Kontrolní a 
revizní komisi proběhne na uzavřeném jednání nově zvolené Kontrolní a 
revizní komise SKŠ, a to prostou většinou hlasů jejích členů. O výsledku 
hlasování a rozdělení funkcí je informována Valná hromada. 

3.   Volba předsedy Disciplinární komise SKŠ a dalších funkcí v Disciplinární 
komisi proběhne na uzavřeném jednání nově zvolené Disciplinární komise 
SKŠ, a to prostou většinou hlasů jejích členů. O výsledku hlasování a 
rozdělení funkcí je informována Valná hromada. 

4.   Nepodaří-li se v prvním kole hlasování zvolit předsedu Řídicí komise SKŠ, 
Kontrolní a revizní komise SKŠ nebo Disciplinární komise SKŠ, proběhne 
dohadovací řízení řízené nejstarším členem příslušné komise. Po ukončení 
dohadovacího řízení proběhne druhé kolo hlasování. Pokud se ani v druhém 
kole hlasování nepodaří zvolit předsedu Řídicí komise SKŠ, Kontrolní a 
revizní komise SKŠ nebo Disciplinární komise SKŠ, přesouvá se třetí kolo a 
případná další kola hlasování na mimořádné zasedání příslušné komise, které 
musí proběhnout do 2 měsíců od termínu Valné hromady. Do té doby řídí 
příslušnou komisi její nejstarší člen. O těchto skutečnostech bude 
informována Valná hromada. 

 



VI. Ustanovení společná a závěrečná:  

1. Výklad tohoto Jednacího a volebního řádu podává předsedající Valné 
hromady nebo jím pověřená osoba.  

2. Jednací a volební řád nabývá účinnosti schválením Valnou hromadou a jeho 
platnost končí přijetím jiného řádu nebo jeho změn jinou Valnou hromadou.  

 

 

 


