Program konference Pražského šachového svazu
Praha, 10. prosince 2013, 18:00 h
hrací sál šachového oddílu Sokol Vršovice
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Úvod (M. Paulovič)
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Zpráva o činnosti (M. Paulovič) + diskuse
Schválení volebního řádu
Zpráva o hospodaření a vyúčtování státní dotace za rok 2013 a návrh rozpočtu
na rok 2014 (J. Kovář) + diskuse
Zpráva o činnosti revizní komise (P. Pavelka)
Zpráva o činnosti STK (J. Kropík) + info o soutěžích družstev
Zpráva o činnosti KM (P. Kopta)
Zpráva o činnosti TCM (A. Ambrož)
Zpráva o činnosti KR (R. Fischl)
Zpráva mandátové komise
Volby VV PŠS a RK PŠS
Zpráva volební komise
Diskuse (včetně volby delegátů pro konferenci ŠS ČR)
Zpráva návrhové komise
Usnesení
Závěr konference

Volební řád konference Pražského šachového svazu 2013
pořádané dne 10. 12. 2013 v Praze

Úvod
1. Volby řídí volební komise, kterou zvolí delegáti volební konference PŠS dne
10. 12. 2013 v Praze (dále jen "konference") s hlasem rozhodujícím. Volební
komise o průběhu a výsledcích voleb pořizuje písemný záznam. Konečné
výsledky voleb předá návrhové komisi.
2. Konference volí předsedu PŠS, sekretáře PŠS, další členy výkonného výboru
PŠS (dále jen "VV PŠS") a revizní komisi PŠS ("RK PŠS").
3. Výkonný výbor PŠS má sedm členů a tvoří jej:
1. předseda PŠS,
2. sekretář PŠS,
3. hospodář (místopředseda PŠS),
4. předseda sportovně technické komise (STK),
5. předseda komise mládeže (KM),
6. předseda trenérsko-metodické komise (TMK),
7. předseda komise rozhodčích a klasifikační komise (KR + KK)

Volba předsedy VV PŠS, sekretáře a VV PŠS
4. Volba předsedy PŠS, sekretáře a ostatních členů VV PŠS bude prováděna
tajnou volbou v uvedeném pořadí.
5. Do seznamu kandidátů budou zařazeni přítomní kandidáti navržení v průběhu
konference delegáty s hlasem rozhodujícím do časového limitu stanoveného
volební komisí nebo kandidáti, jejichž kandidatura bude zaslána e-mailem na
adresu předsedy PŠS nejpozději do 7. prosince 2013. U písemné kandidatury
musí být uvedeny minimálně tyto náležitosti: jméno, příjmení, adresa,
kontaktní telefon, šachový oddíl a funkce ve VV, které má kandidát zájem
vykonávat (viz bod 3. - kandidatura může být na více funkcí).
6. Kandidát, který nebyl zvolen za člena VV PŠS pro tu kterou funkci, má
možnost znovu kandidovat v následné volbě.
7. Vždy před provedením volby jednotlivých funkcí seznámí volební komise
delegáty konference se seznamem kandidátů a zajistí, aby volební lístky
s tímto seznamem měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.
8. Při každé volbě se rozhoduje tajnou volbou v jednom, případně ve dvou
kolech.

Volba jednotlivých členů
9. V případě, že budou navrženi na post příslušného člena VV PŠS nejvýše dva
kandidáti, volba bude vždy jednokolová.
10. Volba v jednotlivých kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý
delegát s hlasem rozhodujícím označí jméno jím voleného kandidáta. Takto
upravený volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou
označeny volební lístky, ze kterých není jasné, pro kterého kandidáta je
hlasováno, nebo lístky, kde budou hlasujícím označena jména více kandidátů.
11. Po provedení prvního kola volby na příslušnou funkci ve PŠS volební komise
seznámí konferenci s pořadím kandidátů podle procentuálního výsledku
hlasování a uvede i přehled celkového počtu dosažených hlasů.
12. Členem se stává kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu
přítomných hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud takovou většinu
nezíská, postupují do druhého kola dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet
hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů kandidátů na 2. a 3. místě rozhodne o
dalším postupu konference.
13. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky
se jmény dvou postupujících kandidátů měli k dispozici všichni delegáti
s hlasem rozhodujícím.
14. Po provedení druhého kola voleb volební komise u kandidátů, kteří se účastnili
druhého kola voleb, oznámí celkový počet dosažených hlasů.
15. Členem se stává kandidát s vyšším počtem dosažených hlasů. V případě
rovnosti hlasů rozhodne o dalším postupu konference.
16. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh kandidáta na příslušnou
funkci VV PŠS, rozhodne o dalším postupu konference.

Volba RK PŠS
17. RK PŠS je volena v počtu tří členů. Člen RK PŠS nemůže být členem
VV PŠS.
18. Do seznamu kandidátů budou zařazeni přítomní kandidáti navržení v průběhu
konference delegáty s hlasem rozhodujícím do časového limitu stanoveného
volební komisí nebo kandidáti, jejichž kandidatura bude zaslána e-mailem na
adresu předsedy PŠS nejpozději do 7. prosince 2013. U písemné kandidatury
musí být uvedeny minimálně tyto náležitosti: jméno, příjmení, adresa,
kontaktní telefon a šachový oddíl.
19. O jednotlivých členech RK PŠS se rozhoduje v jednom, případně více kolech
tajnou volbou. Před každým kolem voleb seznámí volební komise delegáty
konference se seznamem kandidátů a zajistí, aby volební lístky s tímto
seznamem měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba v
jednotlivých kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát s
hlasem rozhodujícím označí jména maximálně tří kandidátů, kterým dává svůj
hlas. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za
neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých není jednoznačně zřejmé,
pro které kandidáty je hlasováno, nebo na kterých je hlasováno pro více než tři
kandidáty.

20. Po provedení příslušného kola voleb volební komise seznámí konferenci s
pořadím kandidátů dle procentuálního výsledku hlasování všech delegátů a
celkového počtu dosažených hlasů.
21. Členem RK PŠS se stávají kandidáti, kteří v prvním kole získají nadpoloviční
většinu hlasů, nejvýše však do počtu volených členů a v pořadí dle vyššího
počtu získaných hlasů.
22. Pokud po prvním kole voleb nejsou zvoleni všichni tři členové RK PŠS,
pokračují volby o zbylá místa dalšími koly. Postupuje se obdobně tak, aby
celkový počet zvolených členů RK PŠS byl tři.

