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Volební řád 

Mimořádné volební konference Jihomoravského šachového svazu 

konané dne 10. 2. 2020 v  Brně 

 
 

Úvod 
 

1. Volby řídí tříčlenná volební komise, kterou volí delegáti Konference s  hlasem rozhodujícím 

veřejným hlasováním. Volební komise dohlíží na regulérní průběh voleb, přijímá návrhy na 

kandidáty, připravuje volební lístky, distribuuje je delegátům s hlasem rozhodujícím, sčítá hlasy a 

organizuje případná jednotlivá kola voleb. O průběhu a výsledcích voleb pořizuje písemný záznam. 

Konečné výsledky voleb předá návrhové komisi. 
2. V souladu s  článkem 13 Stanov ŠSČR volí Konference předsedu JmŠS, další členy Výkonného 

výboru JmŠS (dále jen VV) a členy Revizní komise JmŠS (dále jen RK).  
3. Kandidát může být navržen současně na předsedu JmŠS, člena VV i člena RK. Podle čl. 15.4. 

Stanov ŠSČR nemůže být člen RK současně členem VV. Kandidát zvolený členem VV je 

automaticky vyřazen ze seznamu kandidátů na člena RK. 
4. Počet členů VV je 7, počet členů RK 3. Konference může rozhodnout o jiném počtu členů VV a 

RK. Minimální počet daný Stanovami ŠSČR je 5 členů VV a 3 členové RK. 
5. Ze zvolených členů VV ustaví VV JmŠS místopředsedu JmŠS, předsedu sportovně-technické 

komise, předsedu komise mládeže, hospodáře a sekretáře. Ustaveny mohou být i předsedové 

komisí zodpovědných za přípravu a činnost trenérů, rozhodčích, za propagaci v  médiích, příp. 

i  jiné. 
6. Pro platnost voleb je potřebné, aby se jich zúčastnila nadpolovičních delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 
 

 

Provedení voleb 
 

7. Návrhy kandidátů na předsedu JmŠS, členy VV a členy RK musí být předkládány písemně. Před 

Konferencí jsou písemné návrhy zasílány Výkonnému výboru JmŠS, v průběhu Konference se 

předkládají Volební komisi nejpozději do časového limitu stanoveného Konferencí. 

8. VV JmŠS připraví společný volební lístek pro volbu předsedy JmŠS, členů VV a členů RK. Místa 

na volebním lístku určená pro zapisování kandidátů na předsedu, členů VV JmŠS a členů RK JmŠS 

budou výrazně odlišena. Na lístku budou zapsáni kandidáti, které navrhl VV JmŠS nebo jejichž 

kandidatury předem obdržel, a to v abecedním pořadí. Volební komise připíše do volebního lístku 

kandidáty, jejichž kandidatury obdržela v průběhu Konference, a to v pořadí, v jakém byly návrhy 

předloženy. Před provedením volby seznámí volební komise delegáty Konference se seznamem 

kandidátů a zajistí, aby volební lístky měli k  dispozici všichni delegáti s  hlasem rozhodujícím.  

9. Volby budou provedeny tajnou volbou (pokud konference nerozhodne o veřejném hlasování) 

v jednom, případně ve dvou kolech. Volba v  prvním kole bude provedena tak, že na volebním 

lístku každý delegát s  hlasem rozhodujícím označí nejvýše: 
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- jednoho kandidáta pro volbu předsedy JmŠS; 

- sedm kandidátů (viz čl. 4) pro volbu do Výkonného výboru JmŠS; pokud ani jeden z  kandidátů 

pro volbu předsedy JmŠS není současně uveden mezi kandidáty do VV JmŠS, bude označeno 

nejvýše šest kandidátů; 

- tři kandidáty pro volbu do Revizní komise JmŠS. 

Takto upravený volební lístek vhodí delegát do volební urny. Za neplatné budou označeny volební 

lístky, ze kterých není jasné, pro které kandidáty je hlasováno nebo lístky, kde budou hlasujícím 

označena jména více kandidátů, než je maximálně stanovený počet. 

10. Po provedení prvního kola volby Volební komise seznámí Konferenci s pořadím kandidátů podle 

počtu dosažených hlasů. Při zpracování výsledků vyhodnotí Volební komise nejprve volbu 

předsedy JmŠS, pak volbu členů VV a nakonec volbu členů RK. Přitom postupuje dle závěrečných 

ustanovení čl. 12 a čl. 13. 

11. Předsedou JmŠS se stává kandidát, který v  prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů hlasujících 

delegátů. Pokud nikdo v prvním kole nadpoloviční počet nezíská, postupují do druhého kola dva 

kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V  případě rovnosti počtu hlasů pro kandidáty na 2. a 

3. místě rozhodne o dalším postupu konference. 

12. Členy VV JmŠS se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů delegátů. Počet zvolených 

členů je určen čl. 9. Pokud na posledním volitelném místě získá několik kandidátů stejný počet 

hlasů, postupují tito kandidáti do druhého kola. Pokud byl některý z kandidátů na člena VV JmŠS 

zvolen předsedou JmŠS podle čl. 11, stává se automaticky členem VV JmŠS a  je zahrnut do počtu 

členů VV JmŠS podle čl. 9 bez ohledu na počet hlasů získaných v  hlasování do VV JmŠS. 

13. Členy RK JmŠS se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů delegátů. Počet zvolených 

členů je určen čl. 9. Pokud na posledním volitelném místě získá několik kandidátů stejný počet 

hlasů, postupují tito kandidáti do druhého kola. Pokud byl některý z kandidátů do RK JmŠS zvolen 

členem VV JmŠS dle čl. 12, je vyřazen ze seznamu kandidátů do RK JmŠS bez ohledu na počet 

hlasů získaných v hlasování do RK JmŠS. 

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

postupujících kandidátů seřazených podle abecedy měli k  dispozici všichni delegáti s  hlasem 

rozhodujícím. 

15. Po provedení druhého kola volby Volební komise seznámí konferenci s pořadím kandidátů podle 

počtu dosažených hlasů. Pro volby do VV a RK označí každý z delegátů nejvýše tolik kandidátů, 

kolik činí rozdíl mezi počtem určeným čl. 9 a počtem delegátů zvolených v prvním kole. 

16. Předsedou JmŠS se stává kandidát, který ve  druhém kole získá nadpoloviční počet hlasů delegátů. 

17. Členy VV JmŠS se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů delegátů. Počet zvolených 

členů je roven rozdílu mezi počtem určeným čl. 9 a počtem delegátů zvolených v  prvním kole. 

18. Členy RK JmŠS se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů delegátů. Počet zvolených 

členů je rozdílem mezi počtem určeným čl. 9 a počtem delegátů zvolených v prvním kole. 

19. Pokud ani ve druhém kole nedojde ke zvolení předsedy JmŠS nebo stanoveného počtu členů VV či 

RK, rozhodne o dalším postupu konference. 

20. Pokud je Konferenci písemně předložena kandidátka týmu do VV nebo RK, který splňuje 

požadavky čl. 4, a není navržen žádný další kandidát, může Konference rozhodnout 

o  veřejném hlasování o předloženém týmu jako celku.  

 

 

 

 

V  Brně 10. 2. 2020 


