
Organizační řád Šachového svazu Zlínského 
kraje 

§1 Úvodní ustanovení 

Činnost Šachového svazu Zlínského kraje (dále jen ŠSZK) se řídí kromě obecně závazných předpisů:  

o Stanovami Šachového svazu České republiky, 
o Organizačním řádem ŠSČR, 
o Ekonomickou směrnicí ŠSČR, 
o Registračním a přestupním řádem ŠSČR, 
o Disciplinárním řádem ŠSČR, 
o Klasifikačním řádem ŠSČR, 
o Soutěžním řádem ŠSČR, 
o Odvolacím řádem ŠSČR, 
o usneseními konference ŠSČR a VV ŠSČR, 
o usneseními konference ŠSZK a VV ŠSZK, 
o tímto organizačním řádem, který konkretizuje dokumenty ŠSČR v podmínkách 

Zlínského kraje. 
 

§2 Konference ŠSZK 

(1) Konference je nejvyšším orgánem ŠSZK. Konferenci svolává VV ŠSZK. 

(2) Konference je svolávána nejméně jednou ročně.  

(3) Konference může být svolána i dříve, pokud o tom rozhodne VV ŠSZK. 

(4) Konference musí být svolána, pokud o to požádá alespoň třetina oddílů sdružených v ŠSZK 

(5) Každý registrovaný oddíl ŠSČR, který je územně příslušný k ŠSZK či který byl k ŠSZK zařazen 
rozhodnutím ŠSČR, vysílá na konferenci 1 delegáta. Oddíly se 40 a více členy vysílají 2 delegáty.  

(6) Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina počtu oprávněných delegátů. V 
případě menšího než nadpolovičního počtu delegátů bude podle hlasování přítomných buď svolána 
nová konference 15 minut po začátku regulérní konference, nebo nová konference. Obě budou 
usnášeníschopné při jakémkoli počtu delegátů. 

(7) VV ŠSZK je povinen určit termín a rozhodné datum pro určení počtu delegátů nejpozději 45 dní před 
konáním konference.  

(8) Nejpozději 7 dní před konáním konference jsou oddíly povinny nahlásit na VV ŠSZK jména delegátů.  

(9) Konference se řídí schváleným jednacím řádem. Volby výkonného výboru a revizní komise se řídí 
volebním řádem, který schválí konference před samotnými volbami.  

§3 Výkonný výbor ŠSZK (VV ŠSZK) 

(1) Výkonný výbor ŠSZK má nejvíce 8 členů a je volen na tříleté funkční období. 

(2) V případě, že kterýkoli člen VV ŠSZK rezignuje na členství ve VV ŠSZK, může VV ŠSZK kooptovat 
nového člena VV. V takovém případě nejbližší konferenci potvrdí kooptaci člena VV ŠSZK. 

http://chess.cstv.cz/stanovy/


(3) VV ŠSZK se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. 

(4) Schůzi VV ŠSZK svolává předseda. 

(5) Pokud předseda VV ŠSZK nesvolá schůzi VV po dobu 3 kalendářních měsíců, je povinen schůzi 
svolat místopředseda. 

 

§4 Jednání VV ŠSZK 

(1) Jednání VV ŠSZK je veřejné. Každý člen ŠSZK má právo nahlížet do zápisu ze schůze, má právo 
účasti na schůzi a má právo na schůzi VV předkládat k projednání návrhy. 

(2) Jednání VV ŠSZK se řídí schváleným programem. 

(3) Jednání VV ŠSZK je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů VV. 

(4) Pro přijetí usnesení VV ŠSZK je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů VV ŠSZK. 
 

§5 Odborné komise 

(1) VV ŠSZK ustanovuje odborné komise - komisi mládeže, sportovně technickou komisi a komisi 
rozhodčích. Předsedy těchto odborných komisí jsou členové VV ŠSZK. 

(2) Podle potřeby může VV ŠSZK ustanovit i jiné odborné komise. Předsedy těchto odborných komisí 
jmenuje VV ŠSZK. 

(3) Členy všech odborných komisí schvaluje VV na návrh předsedy odborné komise. 

(4) Předseda odborné komise předkládá statut a koncepci činnosti odborné komise, kterou schvaluje 
VV. 

 

§6 Účinnost 

Tento organizační řád byl schválen usnesením konference ŠSZK dne 17. února 2022 a nabývá 
účinnosti okamžikem schválení. 
 

Ve Zlíně 17. února 2022 

 


