Jednací a volební řád konferencí
Jihočeského šachového svazu
(Schválený a doplněný konferencemi JčŠS)
Článek 1.
Jednání konference
1. Konference je nejvyšším orgánem Jihočeského šachového svazu, tvoří ji všichni přítomní
delegáti.
2. Na řádnou roční konferenci jsou oddíly zvány mailovou pozvánkou (dle seznamu uveřejněného
na webu JčŠS) a zveřejněním „Svolání konference“ na webu JčŠS min. 14 dní předem. U
pozvánky musí být elektronicky ověřený podpis.
3. Na mimořádnou konferenci jsou oddíly zvány mailovou pozvánkou (dle seznamu uveřejněného
na webu JčŠS) a zveřejněním „Svolání konference“ na webu JčŠS min. 14 dní předem. U
pozvánky musí být elektronicky ověřený podpis.
4. Konference je usnášení schopná je-li přítomno více než 50% delegátů stanovených klíčem
určeného VV JŠS.
5. Na konferenci mohou delegáti vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům pořadu
jednání, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
6. Není-li v hodinu zahájení přítomno více než 50% delegátů a není tím konference způsobilá
k usnášení, je vyhlášena 15 minutová čekací doba, poté se znova zjistí, zda je přítomna
nadpoloviční většina delegátů či zástupců oddílů
7. Jednání konference se řídí pořadem uvedeným v pozvánce, která je zveřejněna na webových
stránkách JŠS, když předsedové jednotlivých oddílů v kraji byly na tuto skutečnost JŠS
upozorněni.
Článek 2.
Registrace delegátů
1. Registrace delegátů se provádí formou zápisu do prezenční listiny v registračním a informačním
středisku (dále jen RIS). Delegát napíše čitelně své jméno do kolonky názvem svého oddílu a
připojí podpis.
2. Zastupování více delegátů příslušného oddílu delegátem jedním je možné (umožňují zákony
ČR). Při registraci obdrží delegát hlasovací lístek. V případě zastupování jiného delegáta obdrží
hlasovací lístek s uvedením počtu hlasů.
3. Delegát zastupující jiného delegáta musí mít „Plnou moc k zastupování“ v písemné podobě. Plná
moc se odevzdává MK. Mandátová komise konference netrvá na notářském ověření. Tiskopis –
Plná moc- je na webu JŠS.
4. Plná moc musí obsahovat:
- jméno původního delegáta,
- jméno delegáta, který přebírá zastupování
- čitelné jméno a podpis jednoho člena výboru oddílu
- podpis původního delegáta
5. RIS oznámí v hodinu zahájení konference řídícímu konference (dále ŘK) počet přítomných
delegátů.
Článek 3.
Průběh jednání
1. Jednání konference zahajuje předseda VV JčŠS či jiný pověřený člen VV JŠS. Zjistí-li, že není
konference usnášeníschopná v hodinu zahájení, zahájí tuto o 15 min. později, přičemž platí
veškerá další ustanovení tohoto řádu

2. Je-li konference usnášeníschopná, pokračuje pořad jednání konference dle jednacího řádu tj.
volbou řídícího konference, zapisovatele, mandátové (sčítání hlasů) a návrhové (text usnesení)
komise, které úzce spolupracují.
3. Jednání konference se řídí stanoveným programem
4. Delegát má právo požadovat vysvětlení bodů pořadu jednání, diskutovat, vznášet připomínky a
dotazy. O přednesení svého dotazu, připomínky nebo diskusního příspěvku požádá ŘK
zvednutím ruky. Po přednesení příspěvku rozhodne ŘK dle jeho charakteru o dalším postupu.
Určí, kdo bude reagovat na připomínku a kdo zodpoví dotaz. Pokud nebude možno dotaz
detailně odpovědět, určí termín, do kdy delegát obdrží písemnou, příp. ústní odpověď. Dále má
delegát právo podávat návrhy a protinávrhy. Tyto se podávají výhradně písemně formou
usnesení v RIS, které je předá ŘK.
5. Jednání konference řídí a za průběh odpovídá ŘK. Vyzývá příslušné osoby k přednesení
jednotlivých zpráv a návrhů a po jejich přednesení řídí v závěrečné fázi hlasování. Dále řídí
případné hlasování a diskusi k jednotlivým bodům v průběhu konference
6. ŘK je povinen dodržovat pořad jednání, řídit se ustanoveními tohoto jednacího řádu a stanov.
7. ŘK je oprávněn:
a) přerušit jednání konference a vyhlašovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv
delegátů a k zajištění pořádku a regulérnosti
b) přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh konference
c) rozhodnout o vykázání účastníka konference v případě, že tento porušuje zákon nebo
dobré mravy
8. Po vyčerpání pořadu jednání ŘK konferenci ukončí.
Článek 4.
Hlasovací řád
1. Hlasovací řád upravuje způsob hlasování delegátů na konferenci.
2. Při registraci obdrží delegát na požádání materiály, o kterých bude hlasováno, pokud si je
nemohl stáhnout z webu JŠS.
3. Hlasování se řídí těmito zásadami:
a) každý delegát má jeden hlas, při zastupování může mít hlasů více
b) hlasuje se aklamací (veřejně) zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, ŘK postupně vyzve
delegáty k hlasování „pro“, „proti“, „zdržel se“
c) nezvedl - li přítomný delegát ruku ani v jednom z výše uvedených případů, jeho hlas se
započítává jako „zdržel se“, totéž platí při nepřítomnosti delegáta v místnosti konference
d) nejdříve se hlasuje o globálním návrhu předloženém VV JčŠS a upraveném v průběhu
konference návrhovou komisí, je - li tento přijat o ostatních návrzích se již nehlasuje, v
případě opačném zjistí ŘK dotazem a diskusí, v kterém bodě (ech) delegáti nesouhlasí
s návrhem VV, a nechá hlasovat o návrhu usnesení bez tohoto bodu (ů)
e) jednotlivě se hlasuje o výše uvedené části návrhu usnesení předkládaného výborem,
případně o návrhu usnesení v jiné věci, která vyplynula v průběhu konference a ŘK
rozhodl o hlasování
4. Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí ŘK.
5. Konference rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů.
6. Po ukončení hlasování vypracují členové mandátní a návrhové komise protokol o hlasování
obsahující text usnesení s uvedením kolika hlasy toto bylo schváleno. Tento protokol
podepisují minimálně dva členové každé komise a bude přílohou zápisu o průběhu konference.
Článek 5.
Volba orgánů a komisí konference
1. Volba řídícího konference, mandátové, volební a návrhové komise se volí vždy veřejně
2. Komise dle potřeby mohou být sloučeny
3. Volba členů výkonného výboru a revizní komise je prováděna veřejně, pokud si delegáti
neodhlasují formu tajnou.
4. Volba členů výkonného výboru a revizní komise je prováděné postupně po jednotlivých jménech

Článek 6.
Zápis
1. Průběh jednání, rozhodnutí konference a výsledek hlasování jsou předmětem písemného zápisu,
který podepisuje zapisovatelé a ŘK.
Článek 7.
Klíč na konference
1. Klíč pro nadcházející konference je stanoven trvale konferencí JŠS
2. Pro stanovení klíče se počítají pouze aktivní členové v databázi ŠSČR pro JŠS, kteří mají
zaplacené příspěvky
3. Klíč je stanoven následovně - oddíl, který má registrováno k rozhodnému dni určeného VV JŠS
pro stanovení počtu delegátů:
- 1 -20 členů - má právo na 1 delegáta
- na každých dalších započatých 15 členů má právo oddíl o jednoho delegáta více tj.
21 – 35 2 delegáti
36 – 50 3 delegáti
51 – 65 4 delegáti
66 – 80 5 delegátů
81 – 95 6 delegátů
atd.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Tento „Jednací řád“ je platný pro všechny následující konference, pokud se delegáti nedohodnou
jinak a neodsouhlasí změny.
2. V případech, které nejsou upraveny jednacím řádem, se řídí konference ustanoveními stanov a
příslušnou legislativou ŠSČR a zákony ČR.
3. Tento „Jednací řád“ byl schválen dne 21. 9. 2008 na mimořádné konferenci Jihočeského
šachového svazu.
4. Tento „Jednací řád“ byl doplněn a schválen dne 23. 9. 2012 na konferenci Jihočeského
šachového svazu.

