
STANOVY
Klubu šachistů Říčany 1925, Z.s.

I.
Úvodni ustanovení

1. Klub šachistů Říčany 1925, ve smyslu zákona Č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje za
spolek ve smyslu ~ 3045 NOZ ve spojení s ~ 214 a násl. NOZ

2. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném mění v sídle Spolku, Domažlická 1692/56, 25101
Říčany.

II.
Název a sídlo

1. Název Klubu šachistů Říčany 1925 se s ohledem na ~ 216 NOZ mění na Klub šachistů Říčany
1925, z.s. (dále jen "Spolek").

2. Při šachových soutěžích, na svých propagačních materiálech i v běžné komunikaci může Spolek
používat též zkrácenou podobu svého názvu "KŠ Říčany 1925"

3. Adresa sídla spolku je Domažlická 1692/56, 251 Ol Říčany.

III.
Účel, poslání a předmět činnosti Spolku

1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezísková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je zejména:

a) rozvoj a propagace šachu v regionu,
b) sdružování zájemců o šachovou hru,
c) uspokojování potřeb členské základny v oblasti tělovýchovy,
d) pořádání šachových turnajů, zápasů ajiných akcí,
e) organizace a z!Ůištění tréninku dětí i dospělých,
/) pořádáni přednášek a dalších vzdělávacich aktivit.

IV.
Hlavní činnost Spolku

I. Spolek vykonává hlavní čínnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak,
jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov.

2. Hlavní činnost je financována z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů. Je-Ii při výkonu
hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou
činnost, či na úhradu své správy.

3. K podpoře svého poslání může Spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této
vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy Spolku. Nesmí být
rozdělován zakladatelům či členům Spolku.

V.
Členství

I. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku (dále jen "člen") se může stát každá fYzická
osoba, která souhlasí se stanovami spolku.

2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.

3. Fyzická osoba se stává členem zápisem uchazeče do seznamu členů a zaplacením členského
příspěvku. O zápisu do seznamu členů rozhodne výbor Spolku na základě žádosti o členství.



Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Součástí přihlášky uchazeče mladšího 15 let
musí být souhlas jeho zákonného zástupce.

4. Výbor Spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většínovému názoru, že
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo plnění poslání Spolku. Je-Ii přijetí
odmítnuto, má uchazeč o členství právo se dovolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné

5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o

ukončení členství výboru Spolku, není-Ii v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,
b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
c) pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Spolku, přestože na tento následek (tedy

hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn,
d) členská schůze má právo vyloučit člena, který svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání

Spolku dle čl. JIl těchto stanov nebo pro porušení členských povinností dle čl. VI. nebo
interních směrnic Spolku. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak,

e) záníkem Spolku.
6. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků ani nezaniká povinnost

uhradit dlužné členské přispěvky nebo jiné platby.
7. Členové neruči za dluhy Spolku.

VI.
Práva a povinnosti člena

I. Každý člen má právo:
a) podílet se na čínností Spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku,
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,
d) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
e) účastnit se každého zasedání výboru Spolku,
f) žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VIII. Stanov,
g) členové starší osmnácti let mohou volit a být voleni do řídících a kontrolních orgánů Spolku.
h) účastnit se členské schůze

2. Každý člen má povinnost:
a) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
b) dodržovat stanovy Spolku,
c) podílet se dle svých možností a schopností podílet na činnosti Spolku,
d) pravidelně se informovat o dění ve Spolku,
e) řádně a včas platit členské příspěvky.

VII.
Členské příspěvky

I. Výši a splatnost členského příspěvku za indíviduální členství určí členská schůze.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-Ii pro to vážné

důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor

Spolku.
VIII.

Seznam členů

I. Spolek vede povinně seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádí jméno a
příjmení, bydliště, datum vzniku členství, datum narození, telefon, mail.

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena do
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu
členů ve lhůtě 30 dnů od záníku členství. Seznam členů je neveřejný.



IX.
Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
a) členská schůze
b) výbor
c) předseda
d) revízor

2. Členy orgánů Spolku mohou být výlučně členové. Funkční období volených orgánů je dva
roky.

3. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.

4. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. v. odst. 5 Stanov,
uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

X.
Pobočný spolek

1. Pobočný spolek na lokální úrovni může být založen pouze tam, kde jsou nejméně tři zájemci
z řad členů o založení takovéhoto pobočného spolku.

2. Pobočný spolek může být založen jen jako pobočný spolek s právní osobností odvozenou od
Spolku.

3. O založení pobočného spolku rozhoduje členská schůze na návrh výboru nebo na návrh
alespoň 3 členů, kteří mají zájem o založení pobočného spolku.

4. Výbor Spolku schvaluje Stanovy pobočného spolku.
5. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku.
6. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává Spolek.
7. O zrušení pobočného spolku rozhoduje členská schůze na návrh výboru, který může být

odůvodněn nečinností pobočného spolku, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí
orgánů Spolku ze strany pobočného spolku, případnějíným závažným důvodem. Návrh na
zrušení pobočného spolku může předložit i 10 členů pobočného spolku.

8. Spolek neručí za dluhy ani závazky pobočného spolku.

XI.
Členská schůze

I. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů a je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady

činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci
odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost
spolku. Do její působnosti tak náleží zejména:
a) určit hlavní zaměření činností Spolku,
b) schvalovat Stanovy Spolku a jejich změny,
c) rozhodovat o změně Hospodářských a organizačních pravidel (dále jen "HOP") Spolku,
d) schvalovat výroční zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období předkládanou výborem,
e) stanovit výši i splatnost členského příspěvku,
f) schvalovat zprávu o hospodaření Spolku,
g) schvalovat rozpočet Spolku,
h) volít i odvolávat členy výboru a revizora, rozhodovat o vyloučení člena,
i) jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
j) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku ijejich členů,



k) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo přeměně Spolku.
3. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez

zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího
kalendářního roku.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská
schůze. Výbor je povinen svolat mímořádnou členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od
doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mímořádné
členské schůze. Nesvolá-Ii výbor zasedání členské schůze do tříceti dnů od doručení řádné
žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedáni členské schůze na náklady Spolku sám.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána Členům nejméně
čtrnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účastnít. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Každý člen má právo účastnit se členské schůze a požadovat i dostat vysvětlení k předmětu
jejího zasedání. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit
zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

7. Právo hlasovat mají členové starší 15 let, kteří mají zaplacené členské příspěvky. Právo volit
a být voleni do orgánů Spolku mají členové starší 18 let, kteří mají zaplacené členské
příspěvky.

8. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna
usnášet se za účasti nadpolovični většiny všech členů starších patnácti let. Usnesení členská
schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

9. Není-li v době plánovaného zahájení členské schůze přítomná potřebná nadpoloviční většína
členů, koná se po 30 minutách náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášení
schopná, pokud je přítomno alespoň 10% všech členů starších patnácti let.

10. V případě rozhodování o rozpuštění nebo přeměně Spolku je členská schůze schopná usnášet
se za účasti dvou třetin všech členů starších patnácti let.

ll. Jednání členské schůze řídí předsedající, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání.
Zasedáni se řídí programem uvedeným na pozvánce, ledaže se členská schůze usnese na
předčasném ukončení. Záležítost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi
projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny členů starších patnácti let.

12. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, který bude zveřejněn nejpozději
do tříceti dnů od jejího ukončení. Není-Ii to možné, vyhotOVÍ zápis ten, kdo zasedání
předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání
svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájíl, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla příjata a kdy
a kým byl zápis vyhotoven.

XII.
Výbor

I. Výbor je výkonným orgánem Spolku. Výbor vede a řídí činnost Spolku mezi členskými
schůzemi v souladu se Stanovami, schválenými internimi směrnicemi Spolku i usneseními
členské schůze po celé své funkční období.

2. Výbor má minimálně 5 a maximálně 7 členů. Pokud by během funkčního období klesl
z jakéhokoliv důvodu počet členů pod pět, musí být svolána mimořádná členská schůze.

3. Zasedání výboru svolává a řídí předseda zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát
za tři měsíce.

4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování
poslání Spolku.

5. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a
loajalitou. Při své činnosti je výbor vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným
rozpočtem.



6. Do působnosti výboru náleží mimo jíné:
a) svolávat členskou schůzi,
b) volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, sekretáře, pokladníka a hospodáře,
c) zpracovat a členské schůzi předložit ke schválení návrh rozpočtu a plán činnosti Spolku,

interní směrnice,
d) zpracovat zprávu o hospodaření a zprávu o činností Spolku a předložit jí členské schůzi ke

schválení,
e) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
f) přijímat nové členy, případně rozhodovat o pozastavení členství,
g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům,

pokud pro to existují vážné důvody,
h) zajišťovat publikační, dokumentační a organizační činnost Spolku,
i) provádět zápisy do seznamu členů a dohlížet na vedení tohoto seznamu,
j) delegovat své pravomoci na další členy.

XIII.
Předseda

I. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Při zastupování spolku jedná vždy v zájmu Spolku a
řídí se přijatými usneseními členské schůze a výboru.

2. Předseda za Spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za Spolek se
děje tím způsobem, že k názvu Spolku připojí svůj podpis vždy předseda. U majetkoprávních
smluv připojí podpís další člen výboru. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být
zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou
s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a
časový rozsah zmocnění.

3. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, připadně na další
členy či zaměstnance Spolku.

XIV.
Revizor

I. Revizor je kontrolním orgánem Spolku a je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů
Spolku a vyžadovat od výboru potřebné informace, vysvětlení a písemné podklady pro svojí
kontrolni činnost.

2. Revizor odpovídá pouze členské schůzi, které podává zprávu o své činnosti a výsledcích
provedených kontrol či revizí. Je nezávíslý na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost
vykonává v souladu se stanovamí a právními předpísy. Zjistí-lí nedostatky, upozorní na ně
výbor a nejsou-li nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě členskou schůzi.

3. Funkce revizora není slučítelná s členstvím ve výboru Spolku. Revizorem nesmí být osoba
blízká členům výboru.

4. Revizor provádí kontrolu na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv během roku, nejméně však
jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

5. Revizor ve své působnosti zejména:

a) kontroluje, zda Spolek a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se stanovami, obecně
závaznými předpisy, HOP a schváleným rozpočtem,

b) podává zprávu o výsledcích své kontrolní čínnosti členské schůzi,
c) je oprávněn účastnit se jednání výboru - za tímto účelem je oprávněn požádat výbor o

zasílání pozvánek na schůze výboru spolu s podklady zasílanými členům výboru,
d) navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a navrhuje opatření včetně termínů kjejich

odstranění,
e) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce Spolku a ke zprávě výboru předkládané členské

schůzi.



.Xv.
Majetek a hospodaření

I. Spolek hospodaří s majetkem, který je v jeho vlastnictví, v souladu s rozpočtem schváleným
členskou schůzí, obecně platnými právními předpisy a podle zásad uvedených v HOP Spolku.

2. Finančními zdroji majetku Spolku jsou:
a) příspěvky členů placené na základě rozhodnutí členské schůze,
b) dary ajiná plnění fyzických a právnických osob,
c) zisk z hospodářské činnosti Spolku podle platných právních předpisů

3. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov ziskávat prostředky na svou činnost vedlejší
výdělečnou činností dle čl. V těchto stanov.

4. Funkce v orgánech Spolku jsou čestné a za výkon funkce v jeho orgánech náleží pouze
náhrada skutečně vynaložených výdajů.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném rozpuštění nebo přeměně (fúze, rozdělení,
změna právní formy) Spolku.

2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvídátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní
od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem
v sídle Spolku všem členům.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačniho zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-Ii návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů
od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Při změně právní formy musí rozhodnutí členské schůze o přeměně též upravit právní poměry
členů Spolku.

5. Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto Stanov, se považují za
zvolené podle těchto Stanov. Pro posouzení dne zahájení funkčního období a pro jeho délku
se použíj í dosavadn í Stanovy.

6. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 29. 1. 2016, jejíž konání je
potvrzeno zápísem ze dne 29. 1.2016.

7. Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne 20.4.2012.

! • /
předseda spolku

Klub šachistů Říčany 1925, Z.S.
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