
Statut Komise rozhodčích Ústeckého krajského šachového svazu 
 
Článek 1 - Úvodní ustanovení, zřízení  
1. Komise rozhodčích Ústeckého krajského šachového svazu (dále jen „KR ÚKŠS“) je orgánem 

Ústeckého krajského šachového svazu (dále jen „ÚKŠS“), zřízeným podle článku 12, bod 5 
písm. c) Stanov Šachového svazu české republiky (dále jen „ŠSČR“) a podle článku 2, bod 3 
Statutu rozhodčích ŠSČR.  

2. KR ÚKŠS předkládá Výkonnému výboru ÚKŠS (dále jen „VV ÚKŠS“) ke schválení Statut KR ÚKŠS a 
v případě potřeby návrh na jeho aktualizaci.  

3. KR ÚKŠS je minimálně tříčlenná, její složení schvaluje VV ÚKŠS.  
4. Volební období KS ÚKŠS je shodné s volebním obdobím VV ÚKŠS.  
5. Činnost KR ÚKŠS řídí předseda KR ÚKŠS, který je členem VV ÚKŠS a kterého volí Konference 

ÚKŠS.  
 
Článek 2 – Poslání KR ÚKŠS  
1. KR ÚKŠS řídí činnost rozhodčích při mistrovských soutěžích družstev a jednotlivců v rámci ÚKŠS, 

pořádá pravidelná školení rozhodčích a vede jejich evidenci.  
2. Základními předpisy pro činnost KR ÚKŠS jsou Statut rozhodčích a Směrnice pro přípravu 

rozhodčích všech tříd, vydané ŠSČR, v rozsahu kompetencí a činnosti ÚKŠS.  
 
Článek 3 – Činnost KR ÚKŠS  
1. KR ÚKŠS zejména:  

a) vede evidenci rozhodčích a jejich tříd v rámci ÚKŠS, poskytuje podklady ŠSČR pro zpracování 
databáze rozhodčích;  

b) připravuje podklady pro rozpočet ÚKŠS,  
c) podílí se na zpracování termínového kalendáře ÚKŠS;  
d) organizuje školení a semináře rozhodčích II. a III. třídy;  
e) podílí se na organizaci školení a seminářích rozhodčích I. třídy na území kraje; 
f) schvaluje nominaci rozhodčích na mistrovské soutěže družstev a jednotlivců ÚKŠS;  
g) podílí se na rozhodování o námitkách v mistrovských soutěžích družstev a jednotlivců ÚKŠS;  
h) organizuje a řídí kárné řízení rozhodčích v působnosti ÚKŠS;  
i) zpracovává roční zprávu o činnosti KR ÚKŠS, kterou předkládá VV ÚKŠS a Konferenci ÚKŠS.  

 
Článek 4 – Rozhodování KR ÚKŠS 
1. KR ÚKŠS pro svou činnost a rozhodování využívá zejména elektronickou poštu, hlasuje formou 

per rollam. Návrhy k rozhodování a usnesení mohou podávat všichni členové KR ÚKŠS. Konečný 
návrh pro hlasování rozesílá předseda nebo jím určený člen všem členům KR ÚKŠS. Usnesení je 
platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech členů KR.  

2. V případě nutnosti svolává předseda KR ÚKŠS schůzi komise za účasti všech jejích členů. Schůze 
je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení je přijato, souhlasí-li 
většina členů KR.  

3. Pokud KR ÚKŠS nerozhodne jinak, jsou její schůze veřejné. Hosté mohou podávat své náměty. 
Nemají však hlasovací právo.  

4. O hlasování per rollam a schůzích KR ÚKŠS se pořizují písemné protokoly, které se zakládají u 
předsedy nebo u jím pověřeného člena RK ÚKŠS.  

5. Písemné protokoly jsou pořizovány i v případě kárného řízení, kdy s výsledkem kárného řízení 
předseda KR ÚKŠS seznámí VV ÚKŠS.  
 

Článek 5 - Závěrečné ustanovení 
Tento statut KR ÚKŠS byl schválen Výkonným výborem ÚKŠS dne 21. 08. 2022.  


