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S T A N O V Y 

           
 

Sdružení korespondenčního šachu v České republice 

IČ: 47607645  

 
 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1. Název a sídlo 
 

1. Název sdružení: Sdružení korespondenčního šachu v České republice (dále jen Sdružení). 

2. Sídlem Sdružení je místo trvalého pobytu předsedy Řídicí komise Sdružení:  

K JASÁNKÁM 1195/12H, 155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY 

 

§ 2. Pojem korespondenčního šachu 
 

1. Pojmem korespondenční šach se rozumí způsob šachové hry, při kterém si hráči 

korespondenční šachové partie zasílají navzájem tahy prostřednictvím korespondence 

klasickou nebo elektronickou poštou, cestou internetových serverů nebo jinými 

schválenými komunikačními prostředky, a podle platných pravidel pro uvedené způsoby 

komunikace. 

 

§ 3. Postavení Sdružení 
 

1. Sdružení je zájmová organizace korespondenčních šachistů, majících občanství České 

republiky nebo místo pobytu v České republice a dalších osob uvedených v oddílu II, § 5, 

čl. 2 těchto Stanov.   

2. Sdružení je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou. 

3. Sdružení organizuje korespondenční šach v České republice nezávisle na jiných 

subjektech. 

4. Sdružení je jediným právoplatným subjektem pro reprezentaci České republiky v ICCF 

(Mezinárodní federace korespondenčního šachu). 

 

§ 4. Cíle a předmět činnosti 
 

1. Cíle Sdružení jsou: 

a) vytvářet podmínky pro sdružování hráčů, organizátorů a podporovatelů 

korespondenčního šachu v České republice, 

b) rozvíjet přátelské styky s jinými šachovými, sportovními a kulturními subjekty, 

c) organizovat a řídit soutěže jednotlivců a kolektivů v korespondenčním šachu v rámci 

České republiky. 
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2. Předmět činnosti Sdružení spočívá v tom, že: 

a) sdružuje korespondenční šachisty, organizátory a podporovatele korespondenčního 

šachu v České republice a zastupuje jejich zájmy, 

b) vypracovává koncepci rozvoje korespondenčního šachu v České republice, 

c) spolupracuje se státními orgány a jinými subjekty v zájmu rozvoje korespondenčního 

šachu v České republice, 

d) organizuje a řídí soutěže korespondenčního šachu v České republice, včetně evidence 

členské základny, 

e) vydává Stanovy a základní předpisy korespondenčního šachu v České republice, 

f) spravuje majetek Sdružení a hospodaří s finančními prostředky Sdružení, 

g) vydává informační, metodické a jiné materiály za účelem informovanosti členů 

Sdružení a propagace na veřejnosti, 

h) vyvíjí mezinárodní činnost v korespondenčním šachu, včetně reprezentace.  

 

II. USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ 
 

§ 5. Podmínky členství 
 

1.   Členství ve Sdružení je dobrovolné. Vzniká za podmínek uvedených v § 5, čl. 3–6 těchto      

      Stanov.  

2. Členy Sdružení jsou: 

a) řádní členové, 

b) podporovatelé, 

c) čestní členové. 

3. Řádným členem se může stát každý občan s občanstvím České republiky nebo místem 

pobytu v České republice, a to podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku 

poprvé nejméně na 2 roky. Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení, celé rodné číslo, 

adresu pobytu včetně PSČ, poštovní adresu (pokud se liší od adresy pobytu) a 

elektronickou adresu (pokud ji přihlašovaný hodlá používat). Doporučuje se uvést i 

telefonní číslo, popř. jiné spojení.  

4. Podporovateli mohou být fyzické i právnické osoby a taktéž jiná zájmová sdružení a 

subjekty bez právní subjektivity, které souhlasí se stanovami Sdružení korespondenčního 

šachu v České republice a svojí činností podporují rozvoj korespondenčního šachu v 

České republice. 

5. Čestní členové jsou osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj korespondenčního 

šachu v České republice a jejichž přijetí schválila Řídicí komise.    

6. Člen, který byl vyloučen na základě § 8, čl. 1, písm. c) těchto Stanov, tj. z rozhodnutí 

Disciplinární komise, se může opětovně stát členem Sdružení pouze v případě, že jeho 

přijetí schválí Řídicí komise. 

 

§ 6. Práva členů 
 

1. Člen má tato práva: 

a)   zúčastňovat se Valných hromad Sdružení, 

b)   volit a být volen do orgánů Sdružení, 

      c)   zúčastňovat se soutěží a akcí organizovaných či zprostředkovaných Sdružením,  

d) získávat prostředky na zabezpečení činnosti Sdružení, 

e) působit ve prospěch korespondenčního šachu v České republice, 

f) propagovat korespondenční šach České republiky. 

2. Práva členů uvedená v § 6, čl. 1, pod písm. a), b) a c) těchto Stanov jsou podmíněna 

uhrazenými členskými příspěvky.  

3. Každý člen má právo vystoupit ze Sdružení. 



 3 

 

§ 7. Povinnosti členů 
 

1.   Člen má tyto povinnosti: 

a) platit členské příspěvky a poplatky spojené s účastí v korespondenčních soutěžích, 

b) řídit se těmito Stanovami, předpisy a pravidly korespondenčního šachu, 

c) dodržovat pravidla hry, soutěžní řády a zásady fair play.  

2.   Povinnost placení členských příspěvků se nevztahuje na čestné členy Sdružení a členy  

      Sdružení od 80 let věku (tito členové nemusejí platit členské příspěvky již za rok, ve   

      kterém věku 80 let dosáhnou). 

 

§ 8. Zánik členství 
 

1.   K zániku členství dojde: 

a) uplatněním práva člena vystoupit ze Sdružení, 

b) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků (netýká se čestných členů Sdružení a 

členů Sdružení od 80 let věku), 

c) vyloučením člena na základě rozhodnutí Disciplinární komise, 

      d)   úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého.  

 

III. USTANOVENÍ O ORGÁNECH 
 

§ 9. Struktura orgánů 
 

1. Orgány Sdružení jsou: 

a) Valná hromada, 

b) Řídicí komise, 

c) předseda Řídicí komise, 

d) odborné úseky Řídicí komise, 

e) Kontrolní a revizní komise, 

f) Disciplinární komise,  

g) arbitr. 

 

§ 10. Odpovědnost orgánů 
 

1. Orgány Sdružení odpovídají za svoji činnost takto: 

a) Řídicí komise Sdružení odpovídá Valné hromadě,   

b) předseda Sdružení odpovídá Řídicí komisi, 

c)   odborné úseky odpovídají Řídicí komisi, 

d)   Kontrolní a revizní komise odpovídá Valné hromadě,  

e)   Disciplinární komise odpovídá Valné hromadě,        

f)   arbitr a jeho zástupce odpovídají Řídicí komisi. 

 

§ 11. Valná hromada 
 

1. Valná hromada je vrcholným orgánem Sdružení. 

2. Valnou hromadu tvoří členové Sdružení. 

3. Valná hromada se koná v každém čtvrtém kalendářním roce, následujícím po poslední 

uskutečněné Valné hromadě, a to vždy nejpozději v měsíci listopadu. Termín a místo 

konání Valné hromady určuje Řídicí komise, která Valnou hromadu svolává.  

4. Mimořádnou Valnou hromadu je Řídicí komise povinna svolat, když to vyžadují důležité 

zájmy Sdružení, které nesnesou odklad. Mimořádná Valná hromada se nezapočítává do 

časového cyklu vymezeného v § 11, čl. 3, nejsou pro ni závazná ustanovení § 11, čl. 6-9 
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těchto Stanov a nemá vliv na funkční období jednotlivých orgánů Sdružení, pokud nemá 

volby do orgánů Sdružení výslovně na programu svého jednání. Mimořádná Valná 

hromada může rozhodnout o změně programu jednání stanoveného Řídicí komisí pouze 

v případě souhlasu všech prezentovaných účastníků mimořádné Valné hromady. 

5. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů Sdružení, pokud tyto 

Stanovy či jiné předpisy nestanoví vyšší kvorum.  

6. Valná hromada volí na návrh Řídicí komise na jedno funkční období členy Řídicí komise 

Sdružení, členy Kontrolní a revizní komise a členy Disciplinární komise.  

7. Valná hromada projednává zprávu Řídicí komise Sdružení o činnosti.  

8. Valná hromada schvaluje zprávu Kontrolní a revizní komise, Stanovy Sdružení a další 

zásadní dokumenty. 

9. Valná hromada bere na vědomí zprávu Disciplinární komise a arbitra. 

10. Valná hromada má ve své pravomoci rozhodnout o zániku Sdružení.  

 

§ 12. Řídicí komise Sdružení 
 

1. Řídicí komise Sdružení je nejvyšším orgánem Sdružení v období mezi Valnými 

hromadami. 

2. Řídicí komise Sdružení má 5-7 členů: předseda, sekretář, ekonom, 2-4 vedoucí odborných 

úseků.  

3. Člen Řídicí komise nesmí být členem Kontrolní a revizní komise, Disciplinární komise, 

arbitrem či jeho zástupcem.  

4. Funkční období Řídicí komise počíná dnem jejího zvolení Valnou hromadou a končí 

nejpozději dnem konání následující Valné hromady (viz § 11, čl. 3 těchto Stanov).  

5. Právo zúčastňovat se jednání Řídicí komise Sdružení mají všichni členové této komise, 

předseda Kontrolní a revizní komise nebo jím pověřený člen Kontrolní a revizní komise. 

Předseda Řídicí komise může, podle potřeb a projednávaných záležitostí, přizvat 

k jednotlivým bodům jednání i další hosty, a to z řad členů i nečlenů SKŠ. 

6. Řídicí komise Sdružení má tyto pravomoci: 

a) volí předsedu Řídicí komise,  

b) v období mezi Valnými hromadami je oprávněna jednat jménem Sdružení v plném 

rozsahu, 

c) v období mezi Valnými hromadami je oprávněna odvolávat a kooptovat členy Řídicí 

komise, 

d) rozhoduje o ustanovení či zrušení odborných úseků, 

e) řídí a hodnotí činnost odborných úseků, 

      f)   volí arbitra a jeho zástupce (oba musejí být členy Sdružení), 

      g)   zpracovává návrh Stanov Sdružení, projednává a schvaluje Statut arbitra, řády,  

            pravidla a jiné základní dokumenty Sdružení.        

h) vypisuje a řídí soutěže v korespondenčním šachu v České republice v souladu se 

soutěžními řády, 

i) rozhoduje o majetkových a hospodářsko-finančních záležitostech Sdružení, 

j) rozhoduje o výsledku odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise v nejvyšší 

instanci, 

k) schvaluje opětovné přijetí dříve vyloučeného člena v souladu s § 5, čl. 6 těchto Stanov,   

l) volí delegáta Sdružení u ICCF (obvykle vedoucího mezinárodního úseku), který 

prostřednictvím Sdružení udržuje styk s touto organizací a na Kongresech ICCF plní 

úlohu statutárního zástupce Sdružení, aniž by k tomu potřeboval další pověření či 

zplnomocnění. Delegát Sdružení u ICCF musí být členem Sdružení.  

m) zajišťuje státní reprezentaci České republiky a účast dalších hráčů v mezinárodních 

      soutěžích. 
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7. Řídicí komise Sdružení zasedá nejméně dvakrát v jednom kalendářním roce. Je 

usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. 

8. Řídicí komise jedná a hlasuje v souladu s Jednacím řádem Řídicí komise.  

 

§ 13. Předseda Řídicí komise Sdružení 
 

1. Činnost Řídicí komise řídí její předseda. V mezinárodním styku je předseda oprávněn 

užívat titul prezident.  

2. Předseda Řídicí komise je statutárním orgánem Sdružení. 

3. Předseda Řídicí komise Sdružení má tyto pravomoci: 

a) zastupuje Sdružení navenek, 

b) je oprávněn jednat jménem Sdružení ve všech záležitostech, pokud není v těchto 

Stanovách uvedeno jinak, 

c) je oprávněn provádět jménem Sdružení právní úkony, přijímat závazky s právními 

účinky, uplatňovat práva Sdružení, uzavírat smlouvy a dohody napomáhající rozvoji 

korespondenčního šachu v České republice, 

d) je oprávněn zplnomocnit k jednotlivým právním úkonům jiného člena Řídicí komise 

Sdružení; toto zmocnění musí být písemné a podpis musí být úředně ověřen, 

e) je oprávněn požádat členy Řídicí komise o hlasování per rollam. 

4. Předseda Řídicí komise Sdružení zodpovídá za uplatňování Stanov Sdružení a předpisů k 

činnosti Sdružení, za řádné hospodaření s majetkem a finančními prostředky Sdružení a 

dodržování všeobecně závazných právních předpisů ve své činnosti. 

5. Zástupcem předsedy Řídicí komise Sdružení je sekretář Sdružení. V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti předsedy může Řídicí komise, pokud nebyl využit § 13, čl. 3 písm. d) 

těchto Stanov, na základě svého usnesení převést na sekretáře Sdružení i úlohu 

statutárního orgánu, a to v plném rozsahu oprávnění uvedených v § 13, čl. 3, písm. a) – e) 

těchto Stanov.  

6. V případě, kdy je zapotřebí podle všeobecně závazných právních předpisů pro platnost 

právního úkonu písemná forma, je nutný podpis nejméně dvou členů Řídicí komise 

Sdružení, z nichž jedním musí být předseda Řídicí komise nebo jeho zástupce. 

 

§ 14. Kontrolní a revizní komise 
 

1.   Kontrolní a revizní komise má 3 členy.  

2.   Kontrolní a revizní komise kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou a Řídicí     

      komisí Sdružení, sleduje dodržování Stanov Sdružení, směrnic a předpisů, zajišťuje revizi      

      hospodaření s finančními prostředky Sdružení.  

3.   Funkční období Kontrolní a revizní komise počíná dnem jejího zvolení Valnou  

      hromadou a končí nejpozději dnem konání následující Valné hromady (viz § 11, čl. 3  

      těchto Stanov). 

4.   Kontrolní a revizní komise má právo v období mezi Valnými hromadami nahradit své    

      odstoupivší členy kooptací. 

       

§ 15. Odborné úseky 
 

1. Odborné úseky zřizuje Řídicí komise Sdružení jako svoje pomocné orgány k operativnímu 

řízení jednotlivých činností. 

2. Vedoucími odborných úseků jsou členové Řídicí komise Sdružení. 

3. Vedoucího odborného úseku odvolává Řídicí komise.  

 

§ 16. Disciplinární komise  
 

1.   Disciplinární komise má 3 členy. 
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2.   Činnost Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem. 

3.   Funkční období Disciplinární komise počíná dnem jejího zvolení Valnou hromadou  

      a končí nejpozději dnem konání následující Valné hromady (viz § 11, čl. 3 těchto Stanov).  

4.   Disciplinární komise má právo v období mezi Valnými hromadami nahradit své  

      odstoupivší členy kooptací. 

 

§ 17. Arbitr 

 
Činnost arbitra a jeho zástupce se řídí Statutem arbitra Sdružení. 

 

IV. USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ 
 

§ 18. Právní nástupnictví 
 

Sdružení je jediným právním nástupcem České komise korespondenčního šachu Výboru 

šachového svazu Českého ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy a 

nástupcem Svazu KŠ ČSFR. 

 

§ 19. Majetek Sdružení tvoří: 
 

1. Hmotný majetek, majetková práva a finanční prostředky získané převodem z Českého 

šachového svazu ČSTV a ze Svazu KŠ ČSFR. 

2. Příjmy Sdružení z členských příspěvků, vklady za účast jednotlivců a kolektivů v 

soutěžích pořádaných Sdružením a v mezinárodních soutěžích, dary, podpory, finanční 

prostředky z vlastních zdrojů ČSTV poskytnuté prostřednictvím Šachového svazu České 

republiky a jiné příjmy. 

 

§ 20. Hospodaření Sdružení 
 

1. Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného Řídicí komisí na příslušný 

kalendářní rok.  

2. Operativní správu majetku Sdružení vykonává ekonom Sdružení, který předkládá Řídicí 

komisi zprávu o stavu majetku a finančního hospodaření. 

3. Kontrolu hospodaření provádí Kontrolní a revizní komise Sdružení. 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Sdružení v Ústí nad Orlicí dne 28. 4. 2012 

a nabývají platnosti okamžikem jejich schválení. 

2. Změny a doplňky těchto Stanov Sdružení korespondenčního šachu v ČR schvaluje 

výhradně Valná hromada Sdružení.  

3. Výklad těchto Stanov v období mezi Valnými hromadami provádí výhradně Řídicí komise 

Sdružení. 

4. Proti rozhodnutím orgánů Sdružení uvedených v § 9 těchto Stanov není přípustná soudní 

žaloba.  

 

 

 

                                                                                                        

  

 


