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Volební řád 
pro volby do Výkonného výboru Šachového svazu Zlínského kraje a Revizní komise 

Šachového svazu Zlínského kraje 
 

článek 1 
Výkonný výbor Šachového svazu Zlínského kraje 

 
Výkonný výbor Šachového svazu Zlínského kraje (VV ŠSZK) má nejvíce 8 členů a je volen na tříleté 
období. 

článek 2 
Kandidátky na obsazení VV ŠSZK 

 
 Na konferenci se hlasuje o kandidátkách na obsazení VV ŠSZK, které byly předloženy VV 
ŠSZK nebo o kandidátkách, které budou předloženy písemně volební komisi do začátku voleb.  
 Písemný návrh kandidátky může předložit kterýkoli registrovaný člen ŠSZK. 
   

článek 3 
Představení kandidátů do VV ŠSZK 

 
 Navrhovatel je povinen na volební konferenci stručně představit kandidáty na členství ve VV 
ŠSZK. Navrhovatel musí ústně potvrdit, že všichni kandidáti jsou s návrhem seznámeni a po zvolení 
do VV ŠSZK budou ve VV ŠSZK aktivně pracovat. 
 Kandidáti na členy VV ŠSZK musí být na volební konferenci osobně přítomni. Pokud kandidát 
není přítomen, musí navrhovatel předložit písemný souhlas se zařazením na kandidátku. 

 
článek 4 

Volba výkonného výboru ŠSZK 
 
 Po představení všech týmů zahájí předseda volební komise volby do VV ŠSZK. O týmech se 
hlasuje veřejně v pořadí, v jakém byly podány kandidátky. 
 Ke zvolení VV ŠSZK je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 
 Při zvolení jednoho týmu se již o dalších týmech nehlasuje. 
Není-li takto žádný tým zvolen, postoupí do druhého kola dva týmy s nejvyšším počtem hlasů. Ve 
druhém kole pak při hlasování rozhoduje větší počet hlasů. 

 
článek 5 

Revizní komise ŠSZK 
 
 Revizní komise ŠSZK je tříčlenná. Návrh na člena revizní komise může podat kterýkoli 
registrovaný člen ŠSZK písemně volební komisi do začátku voleb.  

Kandidát na členy RK ŠSZK musí být na volební konferenci osobně přítomen. Pokud kandidát 
není přítomen, musí navrhovatel předložit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. 

 
článek 6 

Volba revizní komise ŠSZK 

O jednotlivých kandidátech na člena revizní komise se hlasuje veřejně v pořadí, jak byl i 
předloženy volební komisi. Ke zvolení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 
Členy Revizní komise se stanou tři kandidáty, kteří obdrží největší počet hlasů. V případě rovnosti 
hlasů na místech rozhodných pro určení složení RK ŠSŽK se hlasuje v druhém kole jen o 
kandidátech, kterých se rovnost hlasů týká.  

 
 Po skončení konference členové Revizní komise zvolí mezi sebou předsedu Revizní komise 
ŠSZK. 


