STANOVY
Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
IČ: 47607645

§1
Základní ustanovení
1. Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s. (dále jen zkr. „SKŠ v ČR“) je nestátní (nevládní)
nezisková organizace, soukromoprávní, samosprávný a dobrovolný svazek korespondenčních
šachistů se státním občanstvím České republiky.
2. SKŠ v ČR má sídlo v hlavním městě Praze.
3. Korespondenční šach je obecné (původní) označení pro hraní šachu formou dálkové
komunikace. Toto šachové odvětví je specifické zejména tím, že časová spotřeba v partii se
počítá na dny a hráči smějí při hře využívat veškeré formy podpory, tj. mohou např. nahlížet
do literatury, radit se s dalšími osobami, analyzovat pozice za pomoci počítačů apod.
4. SKŠ v ČR je jediným právoplatným zástupcem korespondenčních šachistů se státním
občanstvím České republiky v Mezinárodní federaci korespondenčního šachu (International
Correspondence Chess Federation [dále jen zkr. „ICCF“]) a současně jediným oficiálním
prostředníkem mezi ICCF a členy SKŠ v ČR.

§2
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností SKŠ v ČR je:
a) péče o své členy, zajišťování co nejlepších podmínek pro jejich sportovně-společenské vyžití
a hájení jejich zájmů v ICCF;
b) vedení svých členů a ostatních zájemců o korespondenční šach k dodržování základních
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel;
c) pravidelné pořádání tuzemských i mezinárodních soutěží v korespondenčním šachu;
d) podpora, rozvoj a popularizace korespondenčního šachu v rámci ČR i na mezinárodním poli;
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e) navazování a prohlubování spolupráce a přátelských styků s různými šachovými spolky,
svazy (např. ŠSČR) a dalšími činnostně spřízněnými subjekty;
f) součinnost s orgány státní správy a samosprávy za účelem řádného chodu jednotlivých
agend.
2. SKŠ v ČR může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání, popř. jiné výdělečné činnosti.

§3
Orgány
1. SKŠ v ČR má tuto orgánovou strukturu:
a) valná hromada – nejvyšší orgán,
b) řídicí komise – kolektivní statutární orgán,
c) kontrolní komise – kontrolní orgán.
2. Valná hromada
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SKŠ v ČR a je složena ze všech zletilých členů SKŠ
v ČR, přičemž členové s řádným, seniorským a čestným druhem členství disponují hlasem
rozhodujícím, členové s tichým druhem členství hlasem poradním.
2.2. Zasedání valné hromady svolává z vlastní iniciativy řídicí komise, a to tak, aby se konalo
alespoň v každém 4. kalendářním roce. Řídicí komise při tom přihlíží jak k funkčnímu období
členů volených orgánů SKŠ v ČR, tak i k potřebám rozhodnout bezodkladné záležitosti spadající
do působnosti valné hromady.
2.3. Řídicí komise je povinna svolat zasedání valné hromady i v případě, sníží-li se v průběhu
funkčního období volených orgánů SKŠ v ČR počet členů některého z nich na méně než 3,
přičemž možnosti kooptace nových (náhradních) členů do dotčeného orgánu byly buďto již
vyčerpány, nebo jsou k uvedení počtu členů do souladu se stanovami nepostačující, popř. ke
kooptaci nedojde do 30 dnů.
2.4. Řídicí komise je povinna svolat zasedání valné hromady též z podnětu kontrolní komise,
popř. z podnětu nejméně 1/3 zletilých členů SKŠ v ČR z řad členů s řádným, seniorským a
čestným členstvím ke dni podání podnětu. Neučiní-li v tomto případě řídicí komise potřebné
kroky k tomu, aby zasedání valné hromady bylo svoláno v souladu s těmito stanovami a
současně se konalo do 40 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal,
oprávněn svolat na náklady SKŠ v ČR zasedání valné hromady sám.
2.5 Zasedání valné hromady se svolává pozvánkou, a to buď jejím rozesláním všem členům
SKŠ v ČR (na evidované e-mailové či korespondenční adresy), nebo jejím zveřejněním na
webových stránkách SKŠ v ČR (www.skscr.cz). Pozvánka musí obsahovat alespoň den, čas a
přesné místo konání svolávané valné hromady, navrhovaný pořad jednání a informaci o tom,
kdo zasedání svolává. Pozvánka musí být rozeslána, popř. zveřejněna na webu SKŠ v ČR
alespoň 30 dní před plánovaným termínem zasedání valné hromady. Tato lhůta je závazná bez
ohledu na to, kým a na základě jakého podnětu se zasedání valné hromady svolává.
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2.6. Svolává-li se zasedání valné hromady na základě ustanovení § 3 čl. 2 odst. 2.2 nebo 2.3
těchto stanov, řídicí komise může podmínit právo účasti na zasedání valné hromady
předběžným stvrzením účasti – přihláškou. Využije-li řídicí komise této možnosti, v pozvánce
musí jasně stanovit, do kdy a jakým způsobem se lze k účasti na valné hromadě přihlásit. Řídicí
komise je pak povinna přijetí každé přihlášky bez zbytečného odkladu potvrdit.
2.7. Valná hromada musí být vždy svolána na nepracovní a současně nesváteční den a do místa
ležícího na území České republiky, které se nachází v obci s dostatečnou dopravní obslužností.
Zasedací místnost musí být v den konání zasedání valné hromady dostupná veřejným
dopravním prostředkem (zastávka do 1 km od zasedací místnosti), a to nejméně 1 hodinu před
zahájením a 1 hodinu po plánovaném konci jednání. Začátek valné hromady musí být stanoven
v rámci časového rozmezí 10.00 hod. – 16.00 hod. (včetně).
2.8. Ten, kdo zasedání valné hromady svolal, může ho v odůvodněných případech odvolat
nebo odložit, musí tak ale učinit stejným způsobem, jakým bylo zasedání valné hromady
svoláno. Stane-li se tak méně než 48 hodin před oznámeným termínem zasedání valné
hromady, nahradí SKŠ v ČR svým členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně
vynaložené náklady.
2.9. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem
toho, kdo k němu dal podnět. Obdobně pořad takto svolaného zasedání valné hromady může
být oproti jeho návrhu uvedenému v podnětu pozměněn jen na návrh nebo se souhlasem
toho, kdo dal ke svolání valné hromady podnět.
2.10. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;
b) rozhodování o změně stanov, změně názvu či symboliky SKŠ v ČR;
c) rozhodování o změně jednacího a volebního řádu valné hromady, popř. dalších vnitřních
předpisů SKŠ v ČR dle těchto stanov;
d) rozhodování o členství SKŠ v ČR v ICCF;
e) volba a odvolávání členů řídicí komise;
f) volba a odvolávání členů kontrolní komise;
g) určování hlavních směrů činnosti SKŠ v ČR do dalšího období;
h) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SKŠ v ČR;
i) rozhodování o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
2.11. Členové SKŠ v ČR oprávnění k účasti a hlasování na valné hromadě mohou své právo
vykonávat výlučně osobně, zastoupení se nepřipouští. Toto ustanovení se nevztahuje na
nepřítomné kandidáty (služební cesta, dovolená, hospitalizace, nemoc, rodinné či osobní
důvody atp.) pro volby do volených orgánů SKŠ v ČR.), kteří mohou být voleni i bez osobní
účasti, splní-li podmínky stanovené volebním řádem valné hromady SKŠ v ČR.
2.12. Valná hromada je schopna usnášet se a rozhodovat výhradně na svých zasedáních, a to
za účasti alespoň 11 členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím.
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2.13. Usnesení i jiná rozhodnutí valná hromada přijímá prostou většinou hlasů členů SKŠ v ČR
s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení, přičemž každý takový člen má 1 hlas.
2.14. K přijetí usnesení o změně stanov, popř. k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
je vyžadován souhlas alespoň 3/5 většiny hlasů přítomných členů SKŠ s hlasem rozhodujícím.
2.15. K přijetí usnesení o přeměně SKŠ v ČR, zrušení SKŠ v ČR s likvidací a k rozhodnutí o
rozdělení likvidačního zůstatku je vyžadován souhlas alespoň 2/3 většiny hlasů přítomných
členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím.
2.16. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím.
2.17. Předseda řídicí komise, nebo jím pověřený člen řídicí komise, popř. někdo jiný, kdo
zasedání valné hromady zahájí, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Pokud ano,
zajistí volbu předsedajícího, který dále zasedání valné hromady řídí. Pokud ne, a tento stav
trvá i po uplynutí 1/4 hodiny od plánovaného zahájení zasedání uvedeného v pozvánce, je
povinen valnou hromadu rozpustit. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací
řád a v případě volební valné hromady též její volební řád, který mj. stanoví i způsob volby
kandidátů do volených orgánů SKŠ v ČR.
2.18. Nerozhodne-li valná hromada jinak, na zasedání valné hromady se hlasuje veřejně
(aklamací) a při volbě kandidátů do volených orgánů SKŠ v ČR tajným způsobem hlasování.
2.19. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky či orgány
valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis ze zasedání valné
hromady podepisují tyto osoby: předsedající, zapisovatel a 2 ověřovatelé zápisu.
2.20. Řídicí komise zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do 15 dnů od jeho
skončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila
valná hromada.
2.21. Do zápisů ze zasedání valných hromad může nahlížet každý člen SKŠ v ČR a řídicí komise
je povinna výkon tohoto práva přiměřeným způsobem zajistit (např. oskenováním zápisu a
jeho umístěním na webových stránkách SKŠ v ČR apod.).
3. Řídicí komise
3.1. Řídicí komise je kolektivním statutárním orgánem SKŠ v ČR, tj. rozhoduje ve sboru, a může
mít buď 3, anebo 5 členů.
3.2. Členy řídicí komise volí valná hromada, a to na funkční období, které začíná dnem zvolení
členů této komise a končí dnem konání valné hromady ve 4. následujícím kalendářním roce,
nerozhodne-li valná hromada v souladu s těmito stanovami jinak.
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3.3. Členství v řídicí komisi není slučitelné s výkonem funkce v kontrolní komisi ani s výkonem
funkce likvidátora.
3.4. Řídicí komise volí ze svého středu předsedu, který koordinuje její činnost, nese za ni
odpovědnost a reprezentuje SKŠ v ČR navenek, a místopředsedu, který v plném rozsahu
zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti (služební cesta, dovolená, hospitalizace,
nemoc, rodinné či osobní důvody atp.).
3.5. Předseda řídicí komise je oprávněn v mezinárodním styku (zejména ve vztahu k ICCF)
používat titul prezident, resp. „president“ a místopředseda titul viceprezident, resp.
„vicepresident“.
3.6. Řídicí komise je schopna usnášet se a rozhodovat za účasti většiny svých členů, a to i mimo
zasedání (v písemné formě nebo s využitím technických prostředků). Usnesení i jiná
rozhodnutí přijímá relativní většinou hlasů, přičemž každý její člen má jeden hlas. V případě
dosažení rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje. Každý člen Řídicí komise jedná a hlasuje
výlučně osobně, zastoupení se nepřipouští.
3.7. Uvolní-li se v období mezi valnými hromadami místo v řídicí komisi, řídicí komise může na
toto uvolněné místo kooptovat nového (náhradního) člena. Tímto způsobem je možné během
jednoho funkčního období jmenovat nejvýše 1 člena v případě 3členné a 2 členy v případě
5členné řídicí komise. Kooptovaný člen řídicí komise (nezvolený pro příslušné funkční období
valnou hromadou) nesmí zastávat funkci předsedy ani místopředsedy této komise. Řídicí
komise bezprostředně po kooptaci nového člena oznámí tuto skutečnost kontrolní komisi a
členské základně SKŠ v ČR. Funkční období kooptovaného člena řídicí komise končí s posledním
dnem funkčního období řídicí komise, do níž byl dosazen.
3.8. Řídicí komise se při své činnosti řídí závazným vnitřním předpisem s názvem „Jednací řád
Řídicí komise SKŠ v ČR“, který upravuje věcnou, procedurální a administrativní metodiku
činnosti statutárního orgánu SKŠ v ČR neošetřenou těmito stanovami.
3.9. Řídicí komise zejména:
a) zajišťuje výkon hlavní i vedlejší činnosti SKŠ v ČR mezi jednotlivými zasedáními valné
hromady.
b) jmenuje vedoucího sboru odhadců a jeho zástupce;
c) rozhoduje o přemístění sídla SKŠ v ČR a zodpovídá za ohlášení této změny příslušným
úřadům;
d) rozhoduje o výši členských příspěvků, o jejich struktuře, splatnosti a formě úhrady, přičemž
vychází z celkového stavu hospodaření a jeho plánu na další období;
e) rozhoduje o výši finančních kompenzací pro činné funkcionáře, rozhodčí, odhadce apod.;
f) rozhoduje v záležitostech udělování čestných členství a vylučování členů, a to za podmínek
určených těmito stanovami;
g) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valných hromad, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci;
h) pořádá soutěže v korespondenčním šachu (i s mezinárodní účastí), zajišťuje členům SKŠ v
ČR účast v mezinárodních soutěžích a organizuje ostatní sportovní činnost SKŠ v ČR;
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i) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SKŠ v ČR (včetně „Jednacího řádu Řídicí komise SKŠ v
ČR“) a na základě podnětů od členů SKŠ v ČR projednává porušení či chybný výklad jejich
ustanovení, neurčí-li valná hromada jinak;
j) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
k) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku SKŠ v ČR;
l) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
m) nominuje delegáty SKŠ v ČR s řádným, seniorským či čestným typem členství na jednotlivá
zasedání nejvyššího orgánu Šachového svazu ČR, má-li výkon tohoto práva oporu v legislativě
Šachového svazu ČR;
n) pověřuje členy SKŠ v ČR s řádným, seniorským či čestným typem členství zastupováním SKŠ
v ČR na jednotlivých zasedáních statutárního orgánu Šachového svazu ČR, má-li výkon tohoto
práva oporu v legislativě Šachového svazu ČR, přičemž tuto kompetenci může řídicí komise
svým usnesením dlouhodobě přenést v plném, popř. omezeném rozsahu na předsedu této
komise.
4. Jednání jménem SKŠ v ČR
4.1. Jménem SKŠ v ČR může jednat všemi formami právního jednání buďto předseda řídicí
komise, anebo místopředseda řídicí komise, nebo jiný člen řídicí komise, který předloží
písemné zmocnění od předsedy, popř. místopředsedy této komise.
4.2. Zmocnění k jednání člena řídicí komise jménem SKŠ v ČR musí mít vždy písemnou formu,
musí být vlastnoručně podepsáno zmocnitelem (předsedou, popř. místopředsedou řídicí
komise) i zmocněncem (zmocněným členem řídicí komise) a musí z něj být jasně patrné, kde,
kdy a kým bylo vystaveno, za jakým účelem a na jak dlouho se uděluje a že zmocněnec své
zmocnění přijímá. Zmocnění není třeba úředně ověřovat, nestanoví-li zákon, popř. jiný obecně
platný právní předpis něco jiného.
5. Kontrolní komise
5.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SKŠ v ČR a má 3 členy.
5.2. Členy kontrolní komise volí valná hromada, a to na funkční období, které začíná dnem
zvolení členů této komise a končí dnem konání valné hromady ve 4. bezprostředně po sobě
následujícím kalendářním roce, nerozhodne-li valná hromada v souladu s těmito stanovami
jinak.
5.3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce v řídicí komisi ani s výkonem
funkce likvidátora.
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k
orgánům a členům SKŠ v ČR. Předsedu kontrolní komise může v době jeho nepřítomnosti
(služební cesta, dovolená, hospitalizace, nemoc, rodinné či osobní důvody atp.) zastoupit
kterýkoliv ze zbývajících členů této komise.
5.5. Kontrolní komise je schopna usnášet se a rozhodovat za účasti většiny svých členů, a to i
mimo zasedání (v písemné formě nebo s využitím technických prostředků). Usnesení i jiná
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rozhodnutí přijímá relativní většinou hlasů, přičemž každý její člen má jeden hlas. V případě
dosažení rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje. Každý člen kontrolní komise jedná a
hlasuje výlučně osobně, zastoupení se nepřipouští.
5.6. Uvolní-li se v období mezi valnými hromadami místo v kontrolní komisi, kontrolní komise
může na toto uvolněné místo kooptovat nového (náhradního) člena. Tímto způsobem je
možné během jednoho funkčního období jmenovat nejvýše 1 člena. Kooptovaný člen kontrolní
komise (nezvolený pro příslušné funkční období valnou hromadou) nesmí zastávat funkci
předsedy této komise. Kontrolní komise bezprostředně po kooptaci nového člena oznámí tuto
skutečnost řídicí komisi, která o této změně informuje členskou základnu SKŠ v ČR. Funkční
období kooptovaného člena kontrolní komise končí s posledním dnem funkčního období
kontrolní komise, do níž byl dosazen.
5.7. Kontrolu činnosti SKŠ v ČR provádí kontrolní komise na základě svého plánu, nebo
závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SKŠ v ČR, popř. členů SKŠ v ČR. V rozsahu
působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a
požadovat od ostatních orgánů SKŠ v ČR, členů SKŠ v ČR či zaměstnanců vysvětlení k dané
záležitosti.
5.8. Kontrolní komise se při své činnosti řídí závazným vnitřním předpisem s názvem „Jednací
řád Kontrolní komise SKŠ v ČR, který upravuje věcnou, procedurální a administrativní
metodiku činnosti kontrolního orgánu SKŠ v ČR neošetřenou těmito stanovami.
5.9. Kontrolní komise zejména:
a) dohlíží, jsou-li záležitosti SKŠ v ČR řádně vedeny a vykonává-li SKŠ v ČR činnost v souladu s
obecně platnými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy SKŠ v ČR;
b) kontroluje plnění usnesení přijatých valnou hromadou a řídicí komisí;
c) kontroluje hospodaření SKŠ v ČR;
d) kontroluje nakládání s dotacemi, granty či jinými účelově vázanými prostředky
poskytnutými ze státního rozpočtu, popř. pocházejícími z jiných zdrojů;
e) kontroluje nakládání s příspěvky od střešních organizací či sportovních svazů, dary a
podporami;
f) schvaluje a vydává vnitřní předpis SKŠ v ČR s názvem „Jednací řád Kontrolní komise SKŠ v
ČR“, neurčí-li valná hromada jinak;
g) přezkoumává oprávněnost vyloučení člena SKŠ v ČR z rozhodnutí řídicí komise, a to v
souladu s ustanoveními § 4 čl. D odst. 2, 3 a 4 těchto stanov;
h) plní roli odvolacího orgánu, je-li jí tato úloha ustanovením některého z legislativních
dokumentů SKŠ (stanovy, řády, pravidla atp.) výslovně svěřena.
5.10. Zjistí-li kontrolní komise jakékoliv nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu
řídicí komisi a na nejbližším zasedání i valnou hromadu.

§4
Členství
A) Druhy členství
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1. SKŠ v ČR rozlišuje celkem 4 druhy členství:
a) řádné,
b) tiché,
c) seniorské,
d) čestné.
2. Řádným členem SKŠ v ČR se může stát na základě svého svobodného rozhodnutí jakákoliv
fyzická osoba s občanstvím České republiky, která se ztotožňuje s účelem i hlavní činností SKŠ
v ČR, hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SKŠ v ČR a uhradí
členský příspěvek dle vnitřních předpisů SKŠ v ČR. Každý člen SKŠ v ČR, který je veden v
seznamu členů jako řádný, musí mít uhrazen členský příspěvek alespoň na aktuální období.
3. O přijetí za řádného člena SKŠ v ČR rozhoduje řídicí komise na základě osobně podané
přihlášky. Řídicí komise blíže stanoví náležitosti přihlášky, způsob jejího podání a je-li uchazeč
o členství přijat, bez zbytečného odkladu mu poskytne platební pokyny k úhradě členského
příspěvku.
4. Tiché členství SKŠ v ČR se vztahuje na každou fyzickou osobu vedenou v seznamu členů se
všemi předepsanými údaji, která pozbyla řádné členství SKŠ v ČR z důvodu nezaplacení
členského příspěvku za aktuální kalendářní rok, avšak její členství nezaniklo žádným ze
způsobů uvedených v § 4 čl. C odst. 1 těchto stanov. Každý člen SKŠ v ČR s tímto druhem
členství si může kdykoliv obnovit řádné členství uhrazením členského příspěvku ve stanovené
výši a splatnosti, aniž by podával novou písemnou přihlášku a o jeho přijetí opětovně
rozhodovala řídicí komise. Zánik tichého členství spojený s výmazem dotčeného člena ze
seznamu členů nastane, nedojde-li k zaplacení ročního členského příspěvku ve stanovené výši
za žádný ze 3 bezprostředně po sobě navazujících roků.
5. Seniorského členství dosáhne každá fyzická osoba vedená v seznamu členů se všemi
předepsanými údaji, která v aktuálním kalendářním roce již dovršila, popř. teprve dovrší věk
80 let.
6. Čestným členem SKŠ v ČR se může stát pouze zletilá fyzická osoba vedená v seznamu členů
se všemi potřebnými údaji, která se svou záslužnou činností významně a dlouhodobě podílela
na spolkové činnosti, na základě čehož jí bylo řídicí komisí uděleno čestné členství.
7. SKŠ v ČR vede neveřejný seznam svých členů, přičemž u každého z nich eviduje i druh
členství (viz § 4 čl. A odst. 1 těchto stanov). Veškeré zápisy a výmazy (týkající se nejen členství)
v něm provádí řídicí komise, která je za řádné vedení tohoto seznamu zodpovědná. Příslušné
údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu, poté co se o nich řídicí komise
prokazatelně dozví. Výmaz ze seznamu členů z důvodu úmrtí člena, popř. jeho prohlášení za
mrtvého, provádí řídicí komise jen na základě věrohodných a pokud možno ověřených
informací. Výmaz ze seznamu členů z důvodu vystoupení člena z vlastní vůle provádí řídicí
komise bezprostředně po obdržení oznámení od vystoupivšího člena. Seznam členů může být
veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně rozsahu
evidovaných osobních údajů, může řídicí komise stanovit vnitřním předpisem SKŠ v ČR.
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8. Údaje o členech SKŠ v ČR mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, které je SKŠ v ČR členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací, popř. jiných příspěvků ze státního či
jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SKŠ v ČR podáním písemné přihlášky
souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
B) Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je odvislý od konkrétního druhu členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se kulturní a společenské činnosti SKŠ v ČR;
b) účastnit se akcí, školení a seminářů, a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce
a za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství;
c) účastnit se zasedání valných hromad s hlasem poradním (výkon tohoto práva je podmíněn
zletilostí, event. předběžným stvrzením účasti formou přihlášky – viz § 3 čl. 2 odst. 2.6 těchto
stanov);
d) být informován o vypisovaných tuzemských i mezinárodních soutěžích;
e) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SKŠ v ČR;
f) účastnit se zasedání volených orgánů SKŠ v ČR, jedná-li se o činnost nebo chování dotčeného
člena;
g) změnit druh svého členství, jsou-li splněny podmínky dle těchto stanov a dalších vnitřních
předpisů SKŠ v ČR;
h) ukončit své členství žádostí o výmaz ze seznamů členů adresovanou řídicí komisi.
3. Členská práva, která přísluší jen členům s řádným, seniorským a čestným typem členství:
a) podílet se na řízení SKŠ v ČR v rámci různých skupinových či individuálních platforem;
b) účastnit se tuzemských i mezinárodních soutěží v korespondenčním šachu pořádaných,
popř. zprostředkovávaných řídicí komisí SKŠ v ČR (výkon tohoto práva je podmíněn
uhrazenými členskými příspěvky na období aktuálního a bezprostředně následujícího
kalendářního roku);
c) účastnit se zasedání valných hromad s hlasem rozhodujícím (výkon tohoto práva je
podmíněn zletilostí, event. předběžným stvrzením účasti formou přihlášky – viz § 3 čl. 2 odst.
2.6 těchto stanov);
d) hlasovat a volit na zasedáních valných hromad, a to za podmínek určených těmito
stanovami, popř. dalšími vnitřními předpisy SKŠ v ČR (výkon tohoto práva je podmíněn
zletilostí);
e) být valnými hromadami volen do volených orgánů SKŠ v ČR (řídicí či kontrolní komise), a to
za podmínek určených těmito stanovami, popř. dalšími vnitřními předpisy SKŠ v ČR (výkon
tohoto práva je podmíněn zletilostí);
e) být kooptován do volených orgánů SKŠ v ČR (řídicí či kontrolní komise), a to za podmínek
určených těmito stanovami, popř. dalšími vnitřními předpisy SKŠ v ČR (výkon tohoto práva je
podmíněn zletilostí).
f) být nominován jako delegát SKŠ v ČR na zasedání nejvyššího orgánu Šachového svazu ČR na
základě ustanovení § 3 čl. 3 odst. 3.9 písm. m) těchto stanov (výkon tohoto práva je podmíněn
zletilostí);
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g) být pověřován zastupováním SKŠ v ČR na zasedání statutárního orgánu Šachového svazu ČR
na základě ustanovení § 3 čl. 3 odst. 3.9 písm. n) těchto stanov (výkon tohoto práva je
podmíněn zletilostí).
4. Členské povinnosti, které se vztahují na všechny členy:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SKŠ v
ČR;
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SKŠ v ČR, základní normy sportovního chování
a zásady fair play;
c) dodržovat stanovy, řády a jiné závazné předpisy SKŠ v ČR a plnit usnesení či rozhodnutí
orgánů SKŠ v ČR;
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SKŠ v ČR k zabezpečení jeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno SKŠ v ČR;
e) oznamovat řídicí komisi bez zbytečného odkladu veškeré důležité změny v osobních údajích,
např. změnu jména, příjmení, bydliště, poštovní adresy, e-mailové adresy atp.
5. Členské povinnosti, které se vztahují pouze na členy s řádným, seniorským a čestným typem
členství:
a) zodpovědně zastávat funkce, do kterých byl člen zvolen, a svědomitě plnit úkoly, kterými
byl člen pověřen;
b) řádně a včas platit poplatky související s výkonem činností v rámci SKŠ v ČR, a to v souladu
s vnitřními předpisy SKŠ v ČR, popř. rozhodnutími a pokyny řídicí komise či dalších orgánů SKŠ
v ČR.
6. Členská povinnost, která se vztahuje pouze na řádné členy: řádně a včas platit roční členský
příspěvek ve stanovené výši za každý kalendářní rok.
7. Členská povinnost, která se vztahuje pouze na členy s tichým druhem členství: řádně a včas
platit roční členský příspěvek ve stanovené výši alespoň za 1 ze 3 bezprostředně po sobě
navazujících kalendářních roků.
C) Zánik členství
1. Členství v SKŠ v ČR zaniká:
a) vystoupením člena z jeho vlastní vůle;
b) úmrtím člena, popř. jeho prohlášením za mrtvého;
c) vyloučením člena z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov, řádů či jiných
závazných předpisů SKŠ v ČR, nerespektování usnesení či rozhodnutí orgánů SKŠ v ČR, neplnění
členských povinností apod.;
d) výmazem člena ze seznamu členů z důvodu nezaplaceného ročního členského příspěvku ve
stanovené výši za žádný ze 3 bezprostředně po sobě navazujících kalendářních roků.
D) Zánik členství vyloučením/výmazem ze seznamu členů
1. Rozhodnutí o vyloučení/výmazu člena se zasílá vyloučenému/vymazanému členovi
písemně, a to buď na adresu jeho bydliště (pobytu) vedenou v seznamu členů, nebo
elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu, kterou SKŠ v ČR poskytl.
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2. Vyloučený/vymazaný člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout,
aby toto rozhodnutí přezkoumala kontrolní komise. Návrh na přezkoumání rozhodnutí
předkládá vyloučený člen v písemné formě kontrolní komisi, a to zpravidla jejímu předsedovi.
3. Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení dotčeného člena řádně přezkoumá, a buďto ho
potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, odporuje-li vyloučení zákonu,
popř. těmto stanovám. Může ho však zrušit i v jiných odůvodněných případech.
4. O potvrzení, nebo zrušení rozhodnutí o vyloučení dotčeného člena rozhodne kontrolní
komise do 30 dnů od obdržení návrhu. Toto rozhodnutí je ze strany SKŠ v ČR konečné.

§5
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku SKŠ v ČR jsou zejména:
a) členské příspěvky;
b) turnajové vklady (tzv. startovné), resp. jejich část;
c) prostředky ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotace, granty apod.), popř. příspěvky
od střešních organizací či sportovních svazů;
d) dary a podpory.
2. Majetek SKŠ v ČR je ve vlastnictví SKŠ v ČR jako celku. O převodech vlastnického práva k
majetku (kromě majetku nemovitého), o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších
dispozicích s ním rozhoduje řídicí komise. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem
rozhoduje valná hromada.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem SKŠ v ČR může upravit vnitřní předpis SKŠ v ČR. Vnitřní
předpis SKŠ v ČR může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti.
4. Dojde-li ke zrušení SKŠ v ČR bez právního nástupce, bude provedena jeho likvidace za
účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po
provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům, a to s tím, že
přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem co nejvíce podobným účelu
a statusu SKŠ v ČR.
5. Obdrželo-li SKŠ v ČR účelově vázané plnění ze státního, popř. jiného veřejného rozpočtu
(dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

§6
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem a dalšími obecně platnými
právními předpisy, popř. vnitřními předpisy SKŠ v ČR.
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2. Tyto stanovy schválila valná hromada na svém zasedání konaném dne 28. 8. 2021 v Praze.
3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 1. 9. 2021 a účinnosti dnem zápisu změny zapsaných
údajů do spolkového rejstříku vedeného rejstříkovým soudem pro hl. m. Prahu, tj. Městským
soudem v Praze.

Jan Židů v. r.
předseda statutárního orgánu
oprávněný jednat jménem spolku
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