
Stanovy spolku 

Palučinská šachová škola, z. s. 
se sídlem: Jateční 1458/17, Praha 7 (dále jen jako Stanovy) 

 

I. 

Název a sídlo 

1. Název spolku je „Palučinská šachová škola, z. s.“ (dále jen jako PŠŠ). 

2. Sídlem PŠŠ je Jateční 1458/17, 170 00 Praha 7. 

 

II. 

Cíl činnosti 

1. PŠŠ je spolek sdružující právnické a fyzické osoby, jejichž společným cílem je organizace 
volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé během celého roku, se zaměřením na 
organizaci příležitostných akcí o víkendech, mimořádných prázdninách, svátcích a volných 
dnech, pořádání letních táborů a pobytů s šachovým i nešachovým programem, na aktivity 
spojené s pobytem a životem v přírodě a ochranu přírody, na rozvoj osobnosti a začlenění se do 
kolektivu, na vytváření pozitivních vztahů k ostatním jednotlivcům, proti intoleranci, 
šikanování, rasismu a xenofobii. 

2. Posláním spolku je nabídnout nové možnosti pro činnost ve volném čase a vytvářet pro ni 
potřebné podmínky z hlediska materiálního vybavení, ale i odborné přípravy dospělých 
dobrovolných vedoucích pracujících ve svém volném čase s dětmi a mládeží. Dále je spolek 
zaměřen na rozvoj šachových dovedností dětí, mládeže i dospělých. 

 

III. 

Členství, práva a povinnosti členů 

1. Řádným členem PŠŠ se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která podáním přihlášky 
vysloví souhlas s cílem činnosti a se Stanovami. 

2. Písemná přihláška se podává Výboru PŠŠ. Členství vzniká schválením přihlášky Výborem PŠŠ 
a zaplacením členských příspěvků. Výbor může přihlášku odmítnout. 

3. Základní práva členů PŠŠ jsou: 

3.1. účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností činností v rámci PŠŠ za podmínek 
daných těmito Stanovami a v případě účasti v soutěžích sportovních a tělovýchovných 
svazů, též za podmínek jejich soutěžních řádů, reprezentovat PŠŠ, 



3.2. uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů PŠŠ, vznášet dotazy a 
připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď 
související s jejich činností v rámci PŠŠ, 

3.3. účastnit se jednání orgánů PŠŠ, pokud jednají o činnosti nebo chování dané osoby, 

3.4. od 15 let věku volit a od 18 let věku být volen do všech volených orgánů PŠŠ, 

3.5. účastnit se jednání Členské schůze PŠŠ. 

4. Základní povinnosti členů PŠŠ jsou: 

4.1. dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy PŠŠ, 

4.2. řádně a včas platit členské příspěvky související s členstvím, 

4.3. řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech PŠŠ, 

4.4. svojí činností a celkovým přístupem k šachové hře i ostatním aktivitám přispívat k 
dobrému jménu PŠŠ. 

5. Členství v PŠŠ zaniká: 

5.1. vystoupením člena, 

5.2. vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností, zejména pro nezaplacení 
členských příspěvků, 

5.3. úmrtím člena, 

5.4. zánikem PŠŠ. 

 

III.a 

Přítel PŠŠ 

1. Přítelem PŠŠ se může stát fyzická osoba starší 15 let, která podáním přihlášky vysloví souhlas s 
cílem činnosti a Stanovami a svým předchozím jednáním prokázala svoje morální hodnoty.  

2. Písemná přihláška se podává Výboru PŠŠ. Přítelem sdružení se stává osoba schválením 
přihlášky Výborem PŠŠ. Výbor může přihlášku odmítnout. 

3. Základní práva Přátel PŠŠ jsou:  

3.1. účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností činností v rámci PŠŠ za podmínek 
daných těmito Stanovami a v případě účasti v soutěžích sportovních a tělovýchovných 
svazů, též za podmínek jejich soutěžních řádů, reprezentovat PŠŠ, 

3.2. uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů PŠŠ, vznášet dotazy a 
připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď 
související s jejich činností v rámci PŠŠ, 

3.3. účastnit se jednání orgánů PŠŠ, pokud jednají o činnosti nebo chování dané osoby, 

3.4. účastnit se jednání Členské schůze PŠŠ v roli hostů, bez práva hlasovat a bez práva být 
volen do orgánů PŠŠ. 

4. Základní povinnosti Přátel PŠŠ jsou: 



4.1. dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy PŠŠ, 

4.2. svojí činností a celkovým přístupem k šachové hře i ostatním aktivitám přispívat k 
dobrému jménu PŠŠ. 

5. Statut Přítele PŠŠ zaniká: 

5.1. na základě žádosti o ukončení statutu Přítel PŠŠ, 

5.2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností a/nebo porušování zásad chování, 

5.3. úmrtím „Přítele“, 

5.4. zánikem PŠŠ. 

 

IV.  

Orgány Palučinské šachové školy 

1. Orgány PŠŠ jsou: 

1.1. členská schůze PŠŠ (dále jen jako Členská schůze), 

1.2. výbor PŠŠ (dále jen jako Výbor), 

1.3. kontrolní komise PŠŠ (dále jako Kontrolní komise). 

2. Nejvyšším orgánem PŠŠ je Členská schůze. 

2.1. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, je svolávána Výborem, a to pozvánkou 
rozeslanou na elektronické adresy všech členů a zveřejněním na webové stránce PŠŠ 
alespoň 14 dnů před termínem konání schůze. Pokud o svolání Členské schůze požádá 
předseda PŠŠ nebo alespoň 1/3 členů PŠŠ, musí být svolána do 30 dnů od této žádosti. 

2.2. Pokud nebude Členská schůze usnášeníschopná, bude bez zbytečného odkladu svolána 
nová Členská schůze. Pokud ani tato Členská schůze nebude usnášeníschopná, bude 
svolána nejpozději do 25 dnů od data konání druhé neusnášeníschopné Členské schůze 
Náhradní členská schůze. 

2.3. Jednání Členské schůze řídí Výbor nebo jím pověřený člen. Pro potřeby konkrétní 
Členské schůze může Výbor navrhnout její jednací řád. Hlasovat na Členské schůzi 
mohou pouze členové PŠŠ se zaplacenými členskými příspěvky. Z poměru počtu těchto 
členů a počtu těchto členů přítomných na Členské schůzi se zjišťuje, zda Členská schůze 
je či není usnášení schopná. Ostatní členové PŠŠ se mohou Členské schůze účastnit, 
hlasovat však nemohou. 

2.4. Do výlučné pravomoci Členské schůze náleží veškerá rozhodnutí o zájmech a potřebách 
PŠŠ, zejména: 

a) rozhodnutí o změně Stanov, 

b) rozhodnutí o změně názvu a symboliky PŠŠ, 

c) volení členů Výboru a Kontrolní komise a případně jejich odvolání, 

d) projednávání a schvalování výroční zprávy, zprávy o hospodaření, rozpočtu a 
zprávy kontrolní komise, 



e) schvalování výše členských příspěvků a termínu jejich splatnosti, 

f) stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje PŠŠ, 

g) přezkoumání rozhodnutí Výboru o vyloučení člena, a to na základě odvolání osoby, 
která byla vyloučena, 

h) přezkoumání rozhodnutí Výboru o nepřijetí přihlášky, a to na základě odvolání 
osoby, která se přihlašovala, 

i) schvalování podstatných rozhodnutí týkajících se majetku PŠŠ. 

3. Výbor je výkonným orgánem PŠŠ. Skládá se z předsedy, dvou místopředsedů a případně 
dalších členů Výboru. 

3.1. Výbor je statutárním orgánem PŠŠ. Za Výbor jedná navenek předseda nebo pověřený 
místopředseda. Písemný právní úkon podepisují dva členové Výboru, z nichž alespoň 
jeden je předseda nebo místopředseda. 

3.2. Výbor koordinuje a zajišťuje činnost mezi jednotlivými zasedáními Členské schůze, při 
tom postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Výbor obstarává vedení 
členské evidence. 

3.3. Schůze Výboru se konají podle potřeby, nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. 

3.4. Výbor může přijmout rozhodnutí spadající do výhradní kompetence Členské schůze, 
avšak jen tehdy, nestrpí-li takové rozhodnutí odkladu, a to formou předběžného opatření, 
které může Členská schůze vzít bez neúměrných negativních následků zpět. V takovém 
případě je Výbor povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi bez zbytečného odkladu. 

4. Kontrolní komise je orgánem určeným k provádění kontroly a přezkoumávání všech 
ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci činnosti všech orgánů PŠŠ. Skládá 
se z předsedy a alespoň dvou členů. 

4.1. Kontrole podléhají všichni členové orgánů, pracovníci, ale i řadoví členové PŠŠ, a to pro 
všechny případy vyplývající z jejich oprávnění činit rozhodnutí nebo přijímat finanční či 
jiná plnění v souvislosti s činností PŠŠ. 

4.2. Na žádost Kontrolní komise je každý člen PŠŠ povinen jí bez prodlení poskytnout 
pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované dokumenty nebo jiné důkazy, pokud je 
má ve své dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely řádného 
průběhu kontroly. 

4.3. Kontrola je prováděna zpravidla periodicky podle schváleného plánu, lze ji však provádět 
i namátkově. 

4.4. S výsledky své činnosti Kontrolní komise seznamuje především Výbor, celkové zprávy 
připravuje pro Členskou schůzi. 

 

IVa. 

Volby do orgánů PŠŠ 

1. Volby do orgánů PŠŠ jsou tajné, hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. 

2. Nejdříve se volí do Výboru a následně do Kontrolní komise. 



3. Do orgánu musí být zvoleno minimálně 3 a maximálně 5 členů. 

4. Volí se tak dlouho, dokud nebudou zvoleni alespoň tři členové voleného orgánu. 

5. Každý volič může dát hlas v prvním kole maximálně pěti kandidátům a v dalších případných 
kolech tolika kandidátům, kolik zbývá volných míst do maximálního počtu členů orgánu. 

6. Do voleného orgánu je zvoleno prvních pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali 
více než 50 % hlasů přítomných voličů. Pokud jsou zvoleni alespoň tři členové orgánu, další 
kola volby již nenásledují. 

7. Pokud nebudou zvoleni alespoň 3 kandidáti, za již zvolené se počítají ti, kteří získali alespoň 50 
% hlasů, na zbývající místa se volba opakuje. 

8. Při rovnosti hlasů na pátém místě a současně splněném požadavku na zisk alespoň 50 % hlasů 
se opakuje volba již jen mezi kandidáty, kteří dělili páté místo. 

9. Při každém dalším kole voleb se může přihlásit libovolný nový kandidát, nebo může kandidát 
odstoupit. 

V. 

Společná ustanovení o orgánech PŠŠ 

1. Výbor a Kontrolní komise jsou orgány volené Členskou schůzí. Jejich členem může být pouze 
člen PŠŠ starší 18 let a s plnou způsobilostí k právním úkonům. 

2. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce ve Výboru. 

3. Funkční období členů volených orgánů PŠŠ je zpravidla dvouleté. Počíná dnem zvolení do 
funkce a končí zvolením nových členů orgánu, odstoupením nebo odvoláním z funkce, nebo 
zánikem členství v PŠŠ. 

3.1. Odstupující člen orgánu PŠŠ musí své odstoupení oznámit písemně orgánu, jehož je 
členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení projednal, nejpozději však 
uplynutím 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

3.2. Člen voleného orgánu může být odvolán orgánem, který jej do funkce zvolil. Právo 
odvolat člena jakéhokoliv orgánu v rámci PŠŠ má Členská schůze. 

4. Klesne-li počet členů voleného orgánu pod stanovený minimální počet, je předseda příslušného 
orgánu povinen zajistit doplňující volby, a to nejpozději do 60 dnů od této skutečnosti. Předseda 
příslušného orgánu zajistí nové volby tak, aby nedošlo k překročení funkčního období členů 
volených orgánů PŠŠ. 

5. Všechny orgány PŠŠ jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných 
členů s hlasovacím právem. Za přítomného se považuje i člen zastoupený jiným členem PŠŠ na 
základě písemné plné moci. Není-li orgán PŠŠ na dvou řádně svolaných po sobě jdoucích 
schůzích usnášení schopný, na následující schůzi (zejména Náhradní členské schůzi) stačí pro 
usnášeníschopnost účast alespoň třetiny členů s hlasem rozhodujícím. Každý člen má jeden hlas. 
K přijetí usnesení orgánu je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, pokud 
Stanovy neurčí jinak. 

6. V případě usnesení o zrušení spolku s likvidací PŠŠ a vypořádání jeho majetku je nutný souhlas 
třípětinové většiny přítomných všech členů Členské schůze, kteří mohou hlasovat. 



7. Za účelem vymezení způsobu rozhodování mohou jednotlivé orgány vydat své jednací řády v 
souladu se Stanovami. 

8. Volené orgány PŠŠ pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti těm orgánům, 
které je volily. 

9. Při hlasování ve Výboru hlasuje předseda poslední a má právo rozhodnout při rovnosti hlasů, 
pokud se tohoto práva nevzdá. 

10. Z jednání každého orgánu je předsedající povinen zajistit vyhotovení zápisu nebo záznamu z 
jednání. Ty musí obsahovat uvedení přítomných osob, program jednání, usnesení a přijaté 
závěry s poměrem hlasů a zásadní prohlášení, na kterých trvá některý z členů orgánu. 

11. Svého zastupujícího určuje předseda orgánu a nemůže-li, tak orgán. V obou případech však 
výhradně z řad členů orgánu. 

 

VI. 

Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k PŠŠ. Pro spolek představují 
nedílnou součást finančních příjmů. 

2. Členské příspěvky jsou roční. Jejich výši a termín splatnosti stanoví Členská schůze. Členské 
příspěvky vybírá pověřený člen Výboru. 

3. Pro nezletilé, studenty a důchodce může být stanovena nižší výše členských příspěvků než pro 
ostatní členy. Nový člen, který do PŠŠ vstoupil v druhé polovině kalendářního roku, platí 
členský příspěvek ve výši poloviny příslušné sazby, která by se na něj jinak vztahovala. 

4. Členové jsou povinni pod sankcí vyškrtnutí z PŠŠ zaplatit členské příspěvky řádně a včas. 

5. Vyškrtnutí z PŠŠ pro nezaplacení členských příspěvků musí předcházet upozornění od Výboru s 
určením přiměřené náhradní lhůty k doplacení. Pokud tato lhůta marně uplyne bez aktivního 
jednání dotyčného člena, je Výbor oprávněn člena vyškrtnout. Pokud člen, který je již v 
prodlení se zaplacením členských příspěvků za předchozí rok, nezaplatí řádně a včas ani 
příspěvky na běžný rok (bude-li tedy v prodlení se zaplacením 2 či více členských příspěvků), 
Výbor ho vyškrtne. Případné právní nároky PŠŠ tím nejsou dotčeny. 

6. Na žádost člena Výbor může ze závažných důvodů členský příspěvek snížit nebo odpustit, 
anebo povolit odložení splacení. 

 

VII. 

Disciplinární opatření 

1. Za porušení Stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, 
za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností a za provinění související s účastí v soutěžích 
nebo na akcích PŠŠ mohou být členům jako výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty. 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty: 

2.1. napomenutí, 



2.2. důtka, 

2.3. peněžitá pokuta, 

2.4. vyloučení z PŠŠ. 

3. Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu PŠŠ projednávajícího jeho provinění a tento 
orgán má povinnost umožnit účast člena a objektivně a spravedlivě rozhodnout. 

4. Disciplinárním orgánem 1. stupně je Výbor. 

5. Odvolacím orgánem je Členská schůze, jejíž rozhodnutí je v rámci PŠŠ konečné. 

 

VIII. 

Právní postavení a zásady hospodaření 

1. PŠŠ je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění. 

2. Jménem PŠŠ jedná jeho statutární orgán (čl. IV odst. 3.1. Stanov). 

3. Uzavření jakékoliv smlouvy, týkající se podstatným způsobem majetku PŠŠ, musí být předem 
projednáno Výborem a alespoň následně schváleno Členskou schůzí. 

4. Všechny orgány PŠŠ jsou povinny co nejvíce usilovat o to, aby rozpočet a výsledek 
hospodaření PŠŠ za kalendářní rok byly alespoň vyrovnané. 

5. Majetek PŠŠ tvoří hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

5.1. Zdrojem majetku PŠŠ jsou zejména: 

a) členské příspěvky členů PŠŠ, 

b) příjmy ze sportovní, tělovýchovné a kulturně-společenské činnosti, 

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

d) prostředky získané z grantových a projektových programů pro neziskové organizace, 

f) příspěvky a podpory od jiných organizací a jednotlivců, 

g) dary, dědictví, sponzorství, reklama, mecenášství a jiné. 

6. Finanční operace, pojištění: 

6.1. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je Výbor 
oprávněn zřídit jedno stálé pokladní místo (Pokladnu) a jeden běžný účet u peněžního 
ústavu (Běžný účet). Pro zřízení, provoz a ochranu Pokladny a Běžného účtu jsou pro 
PŠŠ závazné obecně platné právní předpisy. 

6.2. Za účelem ochrany majetku, provozu a zájmů členů PŠŠ je Výbor oprávněn uzavřít 
příslušné pojistné smlouvy. 

6.3. Výbor je oprávněn podle potřeby vydávat směrnice k uplatnění obecně závazných předpisů 
v rámci PŠŠ. 


