
Jednací řád Konference KŠS Vysočina s datem konání 1. února 2020 v Jihlavě 

1. Delegáti Konference KŠS Vysočina 1. února 2020 v Jihlavě (dále jen konference) 

1.1 Delegáty konference s hlasem rozhodujícím se stávají delegáti zastupující šachové oddíly, 

šachové kluby, registrované a spadající pod KŠS Vysočina a mají 1 rozhodující hlas. 

1.2 Jmenovitý seznam delegátů s hlasem rozhodujícím bude předložen při zahájení konference, 

každý z delegátů s hlasem rozhodujícím obdrží při zahájení konference hlasovací lístek. 

1.3 Členové VV KŠS a členové RK KŠS, pokud nejsou delegáty s hlasem rozhodujícím ve 

smyslu čl. 1. 1, se stávají delegáty s hlasem poradním. 

1.4 Hosté mají na konferenci hlas poradní. 

1.5 O záležitostech programu konference jednají a o jejich závěrech rozhodují   

    delegáti konference s hlasem rozhodujícím. 

1.6 Každý delegát a host má právo vystoupit v diskuzi, navrhovat členy pracovního 

předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím 

písemné podněty a připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 5 minut. 

Technická připomínka a odpověď na otázku nemůže být delší než 2 minuty. 

1.7 Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo v případech, kdy diskutující se zcela 

odchyluje od tématu, nebo hrubým způsobem uráží přítomné. 

1.8. Všichni účastníci konference jsou povinni dbát pokynů pracovního  

    předsednictva a předsedajícího. 

 2. Pracovní předsednictvo 
2.1 Jednání konference řídí pracovní předsednictvo tvořené z 3-5 zástupců  

    delegátů, hostů. 

2.2 O návrzích na členy pracovního předsednictva hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím 

jednotlivě veřejným hlasováním. Ke zvolení člena pracovního předsednictva stačí 

nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že 

nadpoloviční většinu hlasů obdrží více navrhovaných členů, rozhoduje vyšší počet hlasů. 

2.3 Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího konference  

    veřejným hlasováním. 

2.4 Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí 

pracovního předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud 

diskutující nesouhlasí s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou 

platností konference. 

 3. Komise konference 
3.1 Konference volí mandátovou, návrhovou a volební komisi. Všechny tři komise jsou 

tříčlenné. O každém návrhu na člena komise hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím 

veřejným hlasováním. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina delegátů 

s hlasem rozhodujícím. 

3.2 Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává konferenci zprávu o počtu delegátů. 

Zjišťuje, zda je konference usnášeníschopná, zajišťuje součet hlasů při hlasování 

a informuje konferenci o počtu hlasů při hlasování. 

3.3 Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy na usnesení konference a dalších 

dokumentů schvalovaných konferencí a spolupracuje s pracovním předsednictvem při 

přípravě konečného znění předkládaných materiálů. 

3.4 Volební komise organizuje a řídí volby, dbá na správné provádění. Konečné výsledky voleb 

předá návrhové komisi. 

3.5. Komise se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnášejí se 

nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy přednese. 



  

4. Usnesení konference 

4.1 Návrhy na usnesení mohou delegáti předkládat písemně členům návrhové komise nebo 

ústně konferenci. 

4.2 O návrzích usnesení konference rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným 

hlasováním. O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. 

 5. Hlasování 

5.1 Hlasování konference jsou oprávněni zúčastnit se pouze delegáti s hlasem rozhodujícím. 

5.2 Před každým hlasováním je předsedající povinen přesně a jednoznačně formulovat návrh 

pro hlasování. Při hlasování o návrhu, musí být vždy hlasováno nejprve o přijetí návrhu. 

5.3 Přijetí rozhodnutí je možné jen při nadpoloviční účasti oprávněných  

     delegátů s hlasem rozhodujícím. 

5.4 K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. 

5.5 Předsedající má právo pro urychlení průběhu konference v případě výrazné většiny 

hlasujících pro přijetí návrhu označit návrh za přijatý bez dalšího hlasování. 

  

Volební řád volební konference KŠS Vysočina uskutečněné dne 1. 2. 2020 v Jihlavě 

Úvod 

1. Volby řídí volební komise, kterou zvolí delegáti volební konference KŠS Vysočina dne 

1. 2. 2020 v Jihlavě (dále jen „konference“) s hlasem rozhodujícím. Volební komise 

o průběhu a výsledcích voleb pořizuje písemný záznam. Konečné výsledky voleb předá 

návrhové komisi. 

2. Výkonný výbor KŠSV je pětičlenný. Konference volí předsedu KŠS Vysočina, 

místopředsedu a další členy výkonného výboru KŠS Vysočina (dále jen „VV KŠSV“) 

v uvedeném pořadí, Revizní komisi KŠSV („RK KŠSV“). 

Zvolený VV se na nejbližším jednání dohodne, kdo bude vykonávat funkci sekretáře. 

3. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů s 

hlasem rozhodujícím z jednotlivých ŠO/ŠK (dále jen delegáti s hlasem rozhodujícím). 

V případě, že konference není usnášení schopná, je dosavadní VV KŠSV povinen svolat 

novou konferenci nejpozději do 30 dnů od konání neusnášeníschopné konference.  

 

Volba VV KŠSV a RK KŠSV  

4. Volba VV KŠSV a RK KŠSV bude prováděna tajným hlasováním na základě návrhu 

ŠK/ŠO a osobního souhlasu kandidáta do VV KŠSV nebo do RK KŠSV, zaslané e-

mailem na adresu sekretářky KŠSV do 20. 1. 2020. Do seznamu kandidátů budou 

zařazeni také kandidáti navržení v průběhu konference delegáty s hlasem rozhodujícím 

či hosty konference do časového limitu stanoveného volební komisí. Všichni kandidáti 

musí být registrováni u ŠSČR.  

5.    Hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím.   

6.    Nerozhodne-li konference jinak, proběhne volba celého VV KŠSV jako týmu. 

Volba předsedy KŠSV a ostatních členů VV KŠSV jako týmu 

7. Kandidáti na předsedu VV KŠSV: 

- předloží písemně návrh složení VV KŠSV volební komisi v průběhu konference do 

časového limitu stanoveného volební komisí. 

8. Předkládané návrhy týmů VV KŠSV musí být minimálně pětičlenné. V návrhu budou  



uvedeni kandidující na post předsedy, místopředsedy a tří členů výkonného výboru. Od osob  

nepřítomných při volbě se vyžaduje písemný souhlas s kandidaturou. 

9. Volební komise sestavuje seznam návrhů týmů VV KŠSV. 

10. Volba týmů VV KŠSV bude probíhat maximálně ve dvou kolech. Pokud volební komise 

obdrží nejvýše dva návrhy, bude volba týmů VV KŠSV probíhat jednokolově. 

11. Před zahájením prvního kola voleb seznámí volební komise delegáty konference se 

všemi návrhy týmů VV KŠSV a zajistí, aby volební lístky se seznamem navržených týmů 

měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba pak bude provedena tajnou  

volbou tak, že na volebním lístku každý delegát označí jím volený tým. Takto upravený 

volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, 

ze kterých nebude jednoznačně zřejmé, pro který tým je hlasováno. 

12. Po prvním kole voleb seznámí volební komise Konferenci s pořadím týmů podle 

dosaženého počtu hlasů, včetně procentuálního vyjádření. 

13. Výkonným výborem KŠSV se stává tým, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu 

přítomných hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud ani jeden z týmů nezíská v prvém 

kole takovou většinu, postupují do druhého kola dva týmy, které v součtu získaly nejvyšší 

počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů týmů na 2. a 3. místě rozhodne o dalším postupu 

konference. 

14. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se 

seznamem obou postupujících týmů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. 

15. Po druhém kole voleb seznámí volební komise Konferenci s výsledky hlasování. 

Výkonným výborem KŠSV se stává tým, který ve druhém kole získá vyšší součet hlasů. 

V případě rovnosti hlasů rozhodne o dalším postupu konference. 

16. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh týmu VV KŠSV, vyhlásí volební komise 

volby VV KŠSV po jednotlivých funkcích. 

Případné volby jednotlivých členů   

17. V případě, že budou navrženi na post příslušného člena VV KŠSV nejvýše dva kandidáti, 

volba bude vždy jednokolová.   

18. Volba v jednotlivých kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát 

s hlasem rozhodujícím označí jméno jím voleného kandidáta. Takto upravený volební 

lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze 

kterých není jasné, pro kterého kandidáta je hlasováno, nebo lístky, kde budou hlasujícím 

označena jména více kandidátů.  

19. Po provedení prvního kola volby na příslušnou funkci v KŠSV volební komise seznámí 

konferenci s pořadím kandidátů podle procentuálního výsledku hlasování a uvede 

i přehled celkového počtu dosažených hlasů.  

20. Členem se stává kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu přítomných 

hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud takovou většinu nezíská, postupují do 

druhého kola dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu 

hlasů kandidátů na 2. a 3. místě rozhodne o dalším postupu konference.  

21. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se jmény 

dvou postupujících kandidátů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.  

22. Po provedení druhého kola voleb volební komise u kandidátů, kteří se účastnili druhého 

kola voleb, oznámí celkový počet dosažených hlasů.  

23. Členem se stává kandidát s vyšším počtem dosažených hlasů. V případě rovnosti hlasů 

rozhodne o dalším postupu konference.  

24. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh kandidáta na příslušnou funkci VV 

KŠSV, nebo menší počet kandidátů než pět (do VV KŠSV) a tři (do RK KŠSV), 

rozhodne o dalším postupu konference.   



Volba RK KŠSV  

25. RK KŠSV je volena v počtu tří členů. Člen RK KŠSV nemůže být členem VV KŠSV.   

26. Do seznamu kandidátů budou zařazeni přítomní kandidáti navržení v průběhu 

konference delegáty s hlasem rozhodujícím do časového limitu stanoveného volební 

komisí nebo kandidáti, jejichž kandidatura bude zaslána e-mailem na adresu sekretářky 

KŠSV nejpozději do 20. 1. 2020.  

27. O jednotlivých členech RK KŠSV se rozhoduje v jednom, případně více kolech tajnou 

volbou. Před každým kolem voleb seznámí volební komise delegáty konference se 

seznamem kandidátů a zajistí, aby volební lístky s tímto seznamem měli k dispozici 

všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba v jednotlivých kolech bude provedena 

tak, že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím označí jména 

maximálně tří kandidátů, kterým dává svůj hlas. Takto upravený volební lístek vhodí do 

připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých není 

jednoznačně zřejmé, pro které kandidáty je hlasováno, nebo na kterých je hlasováno pro 

více než tři kandidáty.  

28. Po provedení příslušného kola voleb volební komise seznámí konferenci s pořadím 

kandidátů dle procentuálního výsledku hlasování všech delegátů a celkového počtu 

dosažených hlasů.  

29. Členem RK KŠSV se stávají kandidáti, kteří v prvním kole získají nadpoloviční většinu 

hlasů, nejvýše však do počtu volených členů a v pořadí dle vyššího počtu získaných 

hlasů.   

30. Pokud po prvním kole voleb nejsou zvoleni všichni tři členové RK KŠSV, pokračují 

volby o zbylá místa dalšími koly. Postupuje se obdobně tak, aby celkový počet 

zvolených členů RK KŠSV byl tři.  

 31. Člen RK KŠSV nemůže být členem VV KŠSV. 

 32. Výsledky voleb se zveřejní v usnesení Konference. 

 


