
Statut Komise mládeže ŠSČR 
 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 
1. Komise mládeže Šachového svazu České republiky (dále KM ŠSČR) je orgánem ŠSČR zřízeným 

podle čl. 10 Stanov ŠSČR.  
2. KM ŠSČR zejména:  

a. zabezpečuje oblasti masového a výkonnostního rozvoje šachu mládeže do věku 18 let; 
b. přímo řídí národní a republikové soutěže mládeže družstev i jednotlivců do 18 let, 

stanovuje strukturu, rozpisy soutěží a zajišťuje pořadatele mládežnických soutěží; 
c. řídí projekty masového rozvoje šachu „Šachy do škol“ a „Podpory šachových kroužků“; 
d. navrhuje do rozpočtu ŠSČR částky na domácí soutěže a projekty masového rozvoje; 
e. metodicky řídí a vede komise mládeže krajských šachových svazů.  

3. KM ŠSČR je minimálně pětičlenná a je tvořena předsedou a dalšími členy komise.  
 

Článek 2 - Rozhodování 
1. Návrhy k hlasování může předkládat předseda KM ŠSČR a každý člen KM ŠSČR za svoji oblast 

(oprávněný člen).  
2. KM ŠSČR využívá pro operativní řešení úkolů a rozhodování elektronického e-mailového spojení. 

Předseda KM ŠSČR či oprávněný člen KM vyvolává hlasování členů KM ŠSČR rozesláním 
hromadného e-mailu se zpětným potvrzením o přečtení e-mailu. Neobdrží-li tazatel potvrzení  
o přečtení, musí kontaktovat dotyčného člena KM jiným způsobem. 

3. Otázka musí být formulována tak, aby byla možná jednoznačná odpověď (Ano, Ne či Jsem pro, 
Jsem proti, Souhlasím, Nesouhlasím nebo Zdržel). 

4. Dotázaní musí odpovědět do sedmi kalendářních dní tazateli a zároveň předsedovi KM ŠSČR.  
5. Usnesení per rollam je platné tehdy, jestliže byli osloveni všichni členové KM ŠSČR a s návrhem 

usnesení souhlasí ve stanoveném termínu 3/5 členů komise. 
6. V případě osobního setkání KM ŠSČR je její jednání platné, jestliže se ho účastní nadpoloviční 

většina členů komise a usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina z přítomných 
členů komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy KM ŠSČR. 
 

Článek 3 – Rozšířená KM ŠSČR 
1. Rozšířená KM ŠSČR je poradním orgánem KM ŠSČR a skládá se z členů KM ŠSČR a předsedů 

komisí mládeže krajských šachových svazů. 
2. Rozšířená KM ŠSČR se schází jednou ročně na své řádné schůzi. 
3. KM ŠSČR může pro konkrétní hlasování udělit všem členům Rozšířené KM ŠSČR hlas rozhodující. 
4. Nemůže-li se předseda komise mládeže krajského šachového svazu zúčastnit řádné schůze 

Rozšířené KM ŠSČR, má právo určit osobu, která jej na schůzi bude zastupovat. Tato osoba se 
pak po dobu řádné schůze stává právoplatným členem Rozšířené KM ŠSČR se všemi právy z toho 
vyplývajícími, tedy včetně např. i práva hlasovat.  

5. Jednání Rozšířené KM ŠSČR je platné, pokud se schůze účastní nadpoloviční většina členů 
komise. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina z přítomných členů komise. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy KM ŠSČR. 

6. Schůze rozšířené KM ŠSČR jsou vždy veřejné a přístupné všem zájemcům o mládežnický šach. 
Hosté mohou po vyhlášení diskuse vystupovat se svými náměty, připomínkami a návrhy. Nemají 
však právo hlasovat.  

 

Článek 4 - Závěrečná ustanovení 
1. Tento statut KM ŠSČR byl schválen Výkonným výborem ŠSČR dne 16. června 2014.  


