Jednací řád konference
Jihočeského šachového svazu
konané on-line v únoru 2021
(Schválený VV JŠS)
Preambule
1. Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu, IČO: 711 89 033, se sídlem Skuherského
1478/14, 370 01, České Budějovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. L 48184 (dále jen VV JŠS), rozhodl, že Konference Jihočeského
šachového svazu (dále jen Konference) v únoru 2021 proběhne vzdáleně s elektronickým
hlasováním on-line, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejících
omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.
2. Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání s využitím
technických prostředků, tedy např. formou videokonference, i v případě, že tato možnost není
zakotvena ve stanovách, vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu (dále jen „Lex Covid“), a to konkrétně v ustanoveních § 18 a následujících.
3. § 19 odst. 1 a 2 Lex Covid zní:
(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky
rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím
technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním,
nejsou dotčeny.
(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce
1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán.
Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před
rozhodováním.
4. VV JŠS v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání Konference vzdáleně s elektronickým
hlasováním během videokonference, a to na základě pravidel stanovených tímto Jednacím
řádem.
5. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím
souvisejícího nestandardního způsobu konání Konference jsou na program jednání zařazeny
pouze body, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených
obecně závaznými právními předpisy.
Článek 1.
Jednání konference
6. Konference je nejvyšším orgánem Jihočeského šachového svazu, tvoří ji všichni přítomní
delegáti.
7. Na konferenci jsou oddíly zvány mailovou pozvánkou (dle seznamu uveřejněného na webu
JčŠS) a zveřejněním „Svolání konference“ na webu JčŠS min. 14 dní předem.
8. Konference je usnášeníschopná, je-li on-line přítomno více než 50% delegátů stanovených
klíčem určeného VV JŠS.
9. Na konferenci mohou delegáti vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům pořadu
jednání, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
10. Není-li v hodinu zahájení on-line přítomno více než 50% delegátů a není tím konference
způsobilá k usnášení, je vyhlášena 15 minutová čekací doba, poté se znova zjistí, zda je on-line
přítomna nadpoloviční většina delegátů či zástupců oddílů.

11. 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 je řešena po vstupu do videokonference formou print screenu obrazovky.
Každý delegát se přihlásí svým celým jménem. Print screen provede předseda JŠS a zástupce
registračního a informačního střediska (dále jen RIS). Jméno zástupce RIS bude všem
předsedům oddílů sděleno nejméně 14 dní před konáním konference.
2. Zastupování více delegátů příslušného oddílu delegátem jedním je možné (umožňují zákony
ČR). Rovněž je možné, aby delegáta jednoho oddílu zastupoval delegát jiného oddílu na základě
plné moci.
3. Delegát zastupující jiného delegáta musí mít „Plnou moc k zastupování“ v písemné podobě. Plná
moc (stačí scan originálu) se zasílá elektronicky (e-mailem) nejpozději 3 dny předem na el.
adresu předsedy JŠS a zástupce RIS. 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
- v případě delegování na delegáta jiného oddílu je nutný i podpis zmocněnce (delegáta,
který přebírá zastupování).
5. Zástupce RIS oznámí ve stanovenou hodinu zahájení konference řídícímu konference (dále ŘK)
počet přítomných delegátů. V dalším průběhu konference převezme tuto roli mandátová komise
bezprostředně po svém zvolení.
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, jmenováním zapisovatele a volbou 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 delegát ŘK
zapnutím symbolu ruky z nabídky akcí komunikační platformy. 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 návrhu usnesení prostřednictvím chatu.
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. Každý delegát obdrží e-mailem předem materiály, o kterých bude hlasováno. Materiály bude
možno stáhnout z webu JŠS minimálně 14 dní před konáním konference.
3. Hlasování se řídí těmito zásadami:
a) každý delegát má jeden hlas, při zastupování může mít hlasů více
b) hlasuje se aklamací (veřejně) o každém usnesení zvlášť, a to tak, že každý delegát
odešle po vyzvání ŘK prostřednictvím služby „chat“ všem účastníkům konference zprávu
ve tvaru „PRO“, „PROTI“, nebo „ZDRŽEL SE“. Hlasy sčítá ŘK a mandátová komise, jejíž
předseda po sečtení oznámí výsledek všem.
c) neodeslal-li zúčastněný delegát během hlasování žádnou zprávu, jeho hlas se započítává
jako „zdržel se“, totéž platí při přerušení účasti delegáta na on-line konferenci
d) Předloží-li kterýkoli z delegátů konference pozměňovací návrh, či protinávrh k návrhu
předloženému VV JŠS, hlasuje se nejprve o tomto pozměňovacím návrhu, resp.
protinávrhu (anebo o posledním protinávrhu, bylo-li jich více). V případě přijetí
pozměňovacího návrhu, či protinávrhu se o předchozím návrhu již nehlasuje.
4. Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí ŘK.
5. Konference rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů.
6. Po ukončení hlasování vypracuje předseda návrhové komise ve spolupráci s ostatními členy
komise a s mandátovou komisí protokol o hlasování, obsahující text usnesení s uvedením, jak
bylo hlasováno. Tento protokol předseda návrhové komise podepíše a elektronicky zašle
předsedovi JŠS jako přílohu k zápisu o průběhu konference.
Článek 5.
Volba orgánů a komisí konference
1. Volba řídícího konference, mandátové a návrhové komise se provádí vždy veřejně
2. Komise dle potřeby mohou být sloučeny
3. Volba delegátů na konferenci ŠSČR je prováděna veřejně.
Článek 6.
Zápis
1. Průběh jednání, rozhodnutí konference a výsledek hlasování jsou předmětem písemného zápisu,
který podepisuje zapisovatel 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 určenému VV JŠS
pro stanovení počtu delegátů:
- 1 - 20 členů
- má právo na 1 delegáta
- na každých dalších i započatých 15 členů má oddíl právo na jednoho dalšího delegáta, 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 konferenci Jihočeského šachového svazu, konanou on-line
v únoru 2021. Pro následující konference, pokud se budou konat prezenčně a pokud se delegáti
nedohodnou jinak, platí dosavadní jednací řád, schválený 21.9.2008 a doplněný a schválený
23.9.2012.
2. V případech, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí konference ustanoveními
stanov a příslušnou legislativou ŠSČR a zákony ČR.
3. Tento „Jednací řád“ byl schválen dne 31. 1. 2021 VV JŠS na schůzi konané on-line.

