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S T A N O V Y 
 

Šachového spolku Železné hory 
 
1. Název a sídlo  
1.1. Šachový spolek Železné hory (dále jen „Šachový spolek“) má své sídlo na adrese Jaroslav Roub, Studentská 1346, 
Přelouč, 535 01. Jde o bytovou jednotku č. 1346/6 v bytovém domě Studentská č. p. 1346, 535 01 Přelouč, na 
pozemku parc. č. st. 1969, v k. ú. Přelouč, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10950.  
1.2. Šachový spolek je založen v souladu se Zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.  
 
2. Poslání a cíle spolku  
2.1. Šachový spolek je dobrovolným sdružením občanů obcí Týnec nad Labem, Chvaletice, Ronov nad Doubravou, 
Třemošnice a dalších okolních obcí se zájmem o hru v šachy, jehož cílem je všestranný kulturně-společenský a 
sportovní rozvoj všech členů, zejména mládeže.  
2.2. Hlavní činnost Šachového spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak 
jsou stanoveny v bodě 2.1. To je prováděno zvláště prostřednictvím výuky šachu a organizace aktivit se šachovou hrou 
souvisejících.  
2.3. Zisk z činnosti Šachového spolku lze použít pouze pro činnost a správu Šachového spolku.  
 
3. Členství ve Spolku  
3.1. Členem Šachového spolku se může stát fyzická osoba, která projeví zájem o členství a zároveň souhlasí se 
stanovami Šachového spolku.  
3.2. O členství v Šachovém spolku rozhoduje Rada spolku na základě podané přihlášky.  
3.3. U osob mladších 15 let je nutný písemný souhlas zákonných zástupců.  
3.4. Další podmínkou členství je zaplacení schválené výše členských příspěvků.  
3.5. Členství zaniká:  
3.5.1. vystoupením na žádost člena  
3.5.2. vyloučením pro neplacení členských příspěvků  
3.5.3. vyloučením z rozhodnutí Rady pro hrubé porušení norem společenského chování. Vyloučení musí potvrdit 
Členská schůze svolaná do jednoho měsíce od rozhodnutí Rady.  
3.5.4. úmrtím člena  
3.5.5. zánikem Šachového spolku  
 
4. Práva a povinnosti členů  
4.1. Základní práva členů Šachového spolku jsou:  
4.1.1. účastnit se aktivit organizovaných Šachovým spolkem, popřípadě jinými organizacemi, které umožňují účast 
členů Šachového spolku, a to za splnění podmínek stanovených Orgány Šachového spolku  
4.1.2. podílet se na výhodách, které z členství vyplývají  
4.1.3. uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku, jejímž cílem je zlepšení činnosti Šachového spolku  
4.1.4. hlasovat na Členské schůzi od 18-ti let věku  
4.1.5. být volen od 18-ti let do všech orgánů Šachového spolku  
4.2. Základní povinnosti členů Šachového spolku jsou:  
4.2.1. dodržovat Stanovy Šachového spolku, řídit se vydanými směrnicemi a rozhodnutími Členské schůze a Rady 
Šachového spolku  
4.2.2. svým chováním usilovat o dobré jméno a dobrou reprezentaci Šachového spolku  
4.2.3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek Šachového spolku  
4.2.4. řádně a včas platit členské příspěvky  
 
5. Orgány Šachového spolku  
5.1. Členská schůze Šachového spolku  
5.2. Rada Šachového spolku  
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6. Členská schůze Šachového spolku  
6.1. Nejvyšším orgánem Šachového spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Šachového spolku. Členskou 
schůzi svolává Rada spolku nejméně 1x ročně.  
6.2. Pozvání všech členů na Členskou schůzi zajišťuje Rada a to elektronickou poštou a vyvěšením na webových 
stránkách Šachového spolku.  
6.3. Členská schůze je svolána vždy, pokud o její svolání požádá Rada Šachového spolku nebo alespoň 1/3 členů 
starších 18-ti let.  
6.4. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 50% členů starších 18 let.  
6.5. Není-li Schůze schopna se usnášet, svolá Rada náhradní Členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů 
ode dne, kdy se měla konat Členská schůze původně svolaná.  
6.6. Náhradní Členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných.  
6.7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členské schůze, Náhradní členské schůze, lze 
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů Šachového spolku.  
6.8. Členská schůze projednává a schvaluje:  
6.8.1. zprávu o činnosti Šachového spolku od poslední Členské schůze a návrh Plánu rozvoje a činnosti na další období,  
6.8.2. zprávu o hospodaření a návrh Rozpočtu na další účetní období,  
6.8.3. roční účetní závěrku,  
6.8.4. volí a odvolává členy Rady Šachového spolku,  
6.8.5. změny a doplňky Stanov,  
6.8.6. rozhoduje o zániku (zrušení) Šachového spolku,  
6.8.7. o ostatních věcech Šachového spolku rozhoduje Rada Šachového spolku, nestanoví-li Členská schůze jinak  
6.9. Rozhodnutí Členské schůze jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas nejméně 2/3 všech přítomných členů s právem 
hlasovat  
6.10. Z průběhu Členské schůze se pořizuje zápis, kde jsou zaznamenána hlavní projednávaná témata. Zápis ověřuje 
svým podpisem předsedající schůze.  
 
7. Rada spolku  
7.1. Rada Šachového spolku (dále jen „Rada“) je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Šachového spolku a jedná jeho 
jménem.  
7.2. Rada je 3 členná.  
7.3. Funkční období Rady Šachového spolku je 5 let.  
7.4. Rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu.  
7.5. Rada rozhoduje o všech záležitostech Šachového spolku, pokud nejsou Stanovami vyhrazeny do působnosti 
Členské schůze.  
7.6. Rada zve všechny členy Šachového spolku k účasti na Členské schůzi nejpozději 14 dní před termínem jejího 
konání.  
7.7. Předseda svolává Radu dle potřeby (nejméně však jednou za 2 měsíce) a odpovídá za činnost Rady.  
7.8. Zasedání Rady řídí předseda. V jeho nepřítomnosti místopředseda.  
7.9. Ze zasedání Rady se pořizuje zápis.  
7.10. Rozhodnutí Rady je platné, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina členů Rady a její usnesení jsou závazná 
pro všechny členy Šachového spolku.  
7.11. Členové Rady jsou oprávněni jednat jménem Šachového spolku a Šachový spolek zavazovat svým podpisem. 
Závazek je platný, pokud je podepsán předsedou a dalším členem Rady.  
7.12. Pro pravidelně se opakující hospodářské úkony je možné písemným dokumentem zplnomocnit k takové formě 
zavazování Šachového spolku jen jednoho člena Rady, případně i jinou osobu.  
7.13. Může kooptovat jednoho náhradního člena do nejbližšího zasedání Členské schůze Šachového spolku. Mandát 
kooptovaného člena musí potvrdit nejbližší zasedání Členské schůze. V případě neschválení mandátu, mandát 
kooptovaného člena končí datem zasedáním Členské schůze.  
7.14. Pokud dojde před konáním řádné Členské schůze ke snížení počtu členů Rady pod 3 členy, je Rada povinna, 
nejpozději do 30 dnů od vzniku takového stavu, svolat mimořádnou Členskou schůzi, na níž budou zvoleni scházející 
členové Rady.  
7.15. Navrhuje doplňky a změny Stanov.  
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7.16. Pro úpravu vnitřních procesů Rada vypracovává a schvaluje (v souladu se svými kompetencemi) směrnice, jež 
jsou závazné pro všechny členy Šachového spolku.  
7.17. Zabezpečuje ekonomické řízení a hospodaření Šachového spolku.  
7.18. Schvaluje Smlouvy s trenéry a organizačními pracovníky a navrhuje a schvaluje finanční odměny osobám, jež se 
podílejí na činnosti Šachového spolku.  
7.19. Trvale realizuje propagaci Šachového spolku a dbá o jeho dobré jméno.  
7.20. Schvaluje přestupy a hostování hráčů i vydává stanovisko Šachového spolku k platbám odstupného a výchovného 
u mladých hráčů.  
7.21. Rada vede evidenci členů Šachového spolku.  
7.22. Řeší spory mezi členy Šachového spolku.  
 
8. Hospodaření Šachového spolku  
8.1. Hospodaření Šachového spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
8.2. Šachový spolek si samostatně organizuje veškerou činnost podle obecně závazných právních předpisů, podle 
vlastních Směrnic, při respektování stavu materiálně technických podmínek, vlastních příjmů a výdajů.  
8.3. Příjmy Šachového spolku tvoří členské příspěvky, výnosy z akcí spolku, dotace, dary, výnosy z hospodářské 
činnosti, platby za výkony trenérské činnosti, odborných soustředění a seminářů, startovné z organizovaných soutěží, 
úroky z konta a další.  
8.4. Z uvedených příjmů Šachový spolek hradí své výdaje na vykonávanou činnost a další nezbytné záležitosti 
související s cíli a posláním Šachového spolku.  
8.5. Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu a potřebná operativní hotovost v příruční pokladně.  
8.6. Nezbytnou hotovostí v příruční pokladně nakládá pověřený člen Šachového spolku a veškeré příjmy a výdaje 
podléhají režimu průběžné detailní evidence.  
8.7. Rada zajistí vedení evidence příjmů, výdajů a majetku v souladu se Zákonem o účetnictví.  
 
9. Závěrečná ustanovení  
9.1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace na Krajském soudu a jsou závazné pro orgány Šachového spolku 
Železné hory a všechny jeho členy. 
9.2. Činnost Šachového spolku navazuje na činnost šachového oddílu TJ Energetik Chvaletice.  
 
 
 
Text těchto Stanov byl schválen Členskou schůzí Šachového spolku ve Chvaleticích dne 12. 10. 2016.  
 
 
 
.............................................. 
Ing. Ondřej Jareš, předsedající Členské schůze 
a předseda Rady Šachového spolku 


