Stanovy České asociace shogi z. s.
Článek 1
Právní forma
1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Název a sídlo
1. Název Asociace:
Česká asociace shogi z. s.
2. Adresa sídla Asociace: Rychnovská 408, 199 00 Praha 9, ČR.
Článek 3
Předmět činnosti Asociace
1. Asociace je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující sportovní a osvětovou činnost
jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Asociace je organizátorem
japonského šachu shogi (česky šógi) na území České republiky.
Článek 4
Účel Asociace
1. Organizovat činnost v oblasti duševních sportů a umožňovat tak členům Asociace i dalším
osobám, a zejména pak mládeži, provozování hry shogi jako specifické soutěžní aktivity v
oblasti duševního sportu;
2. Zabezpečovat rozvoj duševního sportu deskové hry shogi prací s organizovanou i
neorganizovanou mládeží a dětmi a podílet se na eliminaci negativních vlivů ve společnosti;
3. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností;
4. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá;
5. Vést své členy a ostatní účastníky pořádaných aktivit k dodržování základních etických,
estetických a mravních pravidel;
6. Hájit zájmy členů Asociace, za tím účelem spolupracovat se státními orgány, s ostatními
organizacemi i jednotlivci;
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7. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví apod., a to
zejména organizační a osvětovou činností;
8. Udržovat a vytvářet mezinárodní kontakty, především s Evropskou federací shogi (Federation
of European Shogi Associations - FESA), s mezinárodní společností pro popularizaci shogi
(International Shogi Popularization Society - ISPS) a Japonskou shogi asociací (Japan Shogi
Association - JSA);
9. Podporovat špičkové hráče shogi, jmenovat reprezentanty České republiky a snažit se o
úspěšnou reprezentaci na mezinárodních soutěžích;
10. Organizace a řízení mistrovských soutěží;
11. Usilovat o propagaci a popularizaci shogi.
Článek 5
Členství v Asociaci
1. Členem Asociace se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo právnická
osoba, která souhlasí s posláním Asociace. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě
písemné přihlášky Výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle
obecných zásad členství schválených Členskou schůzí.
2. Základní povinnosti člena Asociace jsou:
a. usilovat o dobré jméno Asociace;
b. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Asociace a základní etické a mravní
normy;
c. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace;
d. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Asociaci k zabezpečení její činnosti;
e. řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím v Asociaci, pokud o tom příslušný orgán Asociace rozhodl;
f.

řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
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3. Členové jsou řádní a čestní.
a. Řádné členství
i. Řádným členem se stává každý, kdo učinil souhlas s dodržováním
pravidel daných těmito stanovami a zaplatil členský příspěvek.
ii. Řádný člen je povinen platit členské příspěvky.
iii. Řádný člen má právo účastnit se Členských schůzí a hlasovat na nich.
b. Čestné členství
i. Čestné členství může být na žádost Výkonného výboru (viz čl. 12) a se
souhlasem Členské schůze uděleno každé fyzické nebo právnické osobě,
která se zvlášť zasadila o naplňování cílů Asociace.
ii. Čestný člen má právo účastnit se Členských schůzí a hlasovat na nich.
4. Řádné členství trvá po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni podání řádné
přihlášky, která souvisí s uhrazením členského příspěvku. Opakovanou úhradou členského
příspěvku se členství automaticky prodlužuje vždy o další rok.
5. Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení z Asociace k rukám kteréhokoliv
člena Výkonného výboru;
b. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně
ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek upozorněn;
c. rozhodnutím Výkonného výboru; k takovému rozhodnutí Výkonný výbor přistoupí,
jestliže člen jednal proti zájmům a cílům Asociace nebo nezaplatil členský příspěvek,
proti tomuto rozhodnutí se může dotčená osoba odvolat k Členské schůzi;
d. zánikem Asociace;
e. úmrtím člena.
6. Členství v Asociaci zaniká uplynutím patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o
zániku členství. Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen může odvolat k Členské schůzi, a to
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ve lhůtě do patnácti dnů od doručení oznámení o zrušení členství. Odvolání má odkladný
účinek.
7. Pozastavení členství: V případě neplnění členských povinností může Výkonný výbor členství
pozastavit, a to až do doby, kdy dojde k nápravě.
Článek 6
Členský příspěvek
1. Členský příspěvek se platí jednou ročně.
2. Výši ročního členského příspěvku stanoví Výkonný výbor Asociace.
3. Čestní členové neplatí členský příspěvek.
4. Jednotliví členové Výkonného výboru a Dozorčí rady nemusí po dobu svého volebního období
platit členské příspěvky, pokud Výkonný výbor nerozhodne jinak.
Článek 7
Hospodaření Asociace
1. Finančními zdroji Asociace jsou členské příspěvky, účastnické poplatky v rámci jednotlivých
projektů, sponzorské dary, dotace státních i nestátních organizací (grantových programů) a
jiné příjmy.
2. Výdaje tvoří zejména náklady na pořádání jednotlivých projektů a běžné náklady na zajištění
chodu Asociace.
Článek 8
Nakládání s majetkem Asociace
1. S finančními prostředky na bankovním účtu Asociace může disponovat Pokladník a osoby
Pokladníkem k tomu zplnomocněné, právo nahlížet a získávat informace o stavu a pohybu
prostředků na účtu má v rámci svých kontrolních pravomocí Dozorčí rada. V případě, že
Dozorčí rada zvolena nebude, náleží právo nahlížet a získávat informace o stavu a pohybu
prostředků na účtu předchozímu Řediteli Asociace.
2. Pokladnu Asociace spravuje Ředitel a případně osoba k tomu zplnomocněná rozhodnutím
Výkonného výboru.
3. Majetek Asociace spravuje Výkonný výbor a osoby jím pověřené. Seznam majetku je součástí
každé Výroční zprávy Asociace.
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Článek 9
Orgány Asociace jsou
1. Členská schůze;
2. Ředitel;
3. Výkonný výbor
Článek 10
Členská schůze
1. Členská schůze je vrcholným orgánem Asociace.
2. Právo účastnit se Členské schůze mají všichni členové asociace.
3. Členská schůze volí a odvolává Ředitele, Výkonný výbor a Dozorčí radu tajným hlasováním.
4. Členská schůze schvaluje Výroční zprávu Asociace; hlasuje o změně Stanov a o rozpuštění
Asociace.
5. Členská schůze rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutím Výkonného výboru.
6. Členská schůze může hlasovat i o jiných otázkách, Výkonný výbor je jeho usnesením vázán.
7. Není-li uvedeno jinak, Členská schůze schvaluje usnesení Členské schůze nadpoloviční
většinou hlasů členů přítomných na zasedání Členské schůze.
8. Zasedání Členské schůze svolává Výkonný výbor nejméně jednou do roka. Výkonný výbor
svolá Členskou schůzi i z podnětu alespoň 1/3 členů Asociace nebo Dozorčí rady. Nesvolá-li
Výkonný výbor zasedání Členské schůze do 30ti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, Členskou schůzi svolat sám. K oznámení schůze slouží i elektronické formy
komunikace.
9. O průběhu Členské schůze se musí sepsat zápis, který obsahuje, kdo zasedání svolal a jak, kdy
se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze
zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
10. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti alespoň jedné třetiny Výkonného výboru
Asociace. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý přítomný
člen má jeden hlas.
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Článek 11
Ředitel
1. Ředitel Asociace je statutárním zástupcem. Jménem Asociace jedná samostatně.
2. Ředitel udržuje kontakty s FESA, ISPS, JSA a s důležitými subjekty mimo organizaci.
3. Ředitel rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování výkonného výboru.
4. Ředitel uděluje členům plnou moc k zastupování Asociace, taková plná moc musí být vždy
časově omezená nejdéle do konce volebního období Ředitele – zmocnitele.
5. Ředitel je členem Výkonného výboru.
6. Ze členů Výkonného výboru vybírá Ředitel Zástupce ředitele.
7. V období, kdy není funkce Ředitele obsazená, přebírá jeho kompetence Zástupce ředitele.
8. Ředitel je volen na dobu pěti let.
9. Ředitel odpovídá za vyhotovení zápisu o průběhu Členské schůze členů Asociace.
Článek 12
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Asociace. Výkonný výbor řídí činnost Asociace v době
mezi zasedáními Členské schůze. V čele Výkonného výboru je Ředitel.
2. Výkonný výbor má počet členů stanovený Členskou schůzí.
3. Výkonný výbor je volen tajným hlasováním na Členské schůzi.
4. Členem Výkonného výboru se může stát jen člen Asociace.
5. Výkonný výbor tvoří: obligatorně: Ředitel, Zástupce ředitele, Pokladník.
6. Výkonný výbor vypracovává finanční report Asociace.
7. Výkonný výbor vypracovává Výroční zprávu Asociace za uplynulý kalendářní rok a prezentuje
ji Členské schůzi.
8. Výkonný výbor schvaluje projekty Asociace, informace a dokumenty Asociace, určuje výši
členských příspěvků, pověřuje členy plněním funkcí i jednotlivých úkolů, odpovídá za závazky
vůči Asociaci a vykonává další aktivity spojené s řízením Asociace.
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9. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň 2 jeho členové a jeden z nich je
zároveň Ředitel, nebo Zástupce ředitele.
10. Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Výkonného výboru, v
případě rovnosti hlasů rozhoduje Ředitel.
11. Výkonný výbor je volen Členskou schůzí na dobu tří let.
12. Výkonný výbor se musí scházet nejméně jednou do roka.
13. Ke svolání schůze slouží i elektronické formy komunikace.
Článek 13
Statutární orgán Asociace
1. Jménem Asociace je oprávněn jednat jako statutární orgán a podepisovat se za ni
samostatně:
a. Ředitel,
b. Zástupce ředitele,
c. společně 2 členové Výkonného výboru.
Článek 14
Hlasování
1. Každý člen má jeden hlas.
2. Hlasují osoby fyzicky přítomné na Členské schůzi. V případě, že je na oficiálních internetových
stránkách Asociace u konkrétního hlasování umožněno hlasovat formou ankety nebo
emailem, pak je, za podmínek tamtéž stanovených, takto odevzdaný hlas považovaný za
platný.
3. Informace o volbě nového Ředitele, Výkonného výboru, Dozorčí rady, o hlasování o Výroční
zprávě Asociace a o rozpuštění Asociace musí být zveřejněna na oficiálních internetových
stránkách Asociace nejméně 10 dní předem. Informace o jiných hlasováních mohou být takto
zveřejněna, rozhodne-li tak Výkonný výbor.
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Článek 15
Trvání a rozpuštění
1. Asociace je založena na dobu neurčitou.
2. K rozpuštění Asociace je třeba souhlas všech členů Výkonného výboru a nejméně 2/3 členů
přítomných na Členské schůzi.
Článek 16
Další ustanovení
1. Kluby
a. Pokud projeví více členů Asociace zájem o společnou činnost, mohou vytvořit v rámci
Asociace autonomní sekci, oddíl, klub apod. (dále jen klub) s vlastními pravidly
činnosti a samosprávou, která podléhá orgánům Asociace.
b. Každý člen Asociace má právo být registrován v některém klubu Asociace. Svou
příslušnost ke klubu může člen měnit, jeho registrací u nového klubu končící platnost
jeho registrace v jeho dosavadním klubu.
c. Klub je vnitřní organizační jednotkou Asociace sestávající alespoň z pěti členů.
d. Organizační jednotka s menším počtem členů než pět může být uznána jako klub pod
podmínkou, že jménem Asociace zorganizuje alespoň jednu pravidelnou akci ročně.
e. Počet členů klubu však v žádném případě nesmí klesnout pod tři členy.
f.

Klub volí svého vedoucího, který klub zastupuje ve vztahu k Asociaci.

g. Kluby jsou vytvářeny a rušeny ke dni písemného oznámení výkonnému výboru. Klub
může být zrušen rozhodnutím výkonného výboru Asociace v případě, že klub
přestane plnit podmínky stanovené v §10.3 anebo v §10.4. Proti rozhodnutí o zrušení
klubu se může klub odvolat k členské schůzi, a to ve lhůtě do patnácti dnů od
doručení oznámení o zrušení klubu. Odvolání má odkladný účinek.
2. Seznam členů
a. Bude přístupný na webových stránkách Asociace, který zároveň slouží pro správu a
nahlédnutí do národního ratingu. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem
všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí
být z něho patrné, že je neúplný. Seznam členů obsahuje i rating jednotlivých členů.
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b. Zápis člena do seznamu členů se uskuteční až po řádné přihlášce a s ní spojenými
povinnostmi, nejdéle však do 30-ti dnů ode dne podání řádné přihlášky.
c. Výmaz člena ze seznamu členů se uskuteční při porušení pravidel Asociace a to
nejdéle do 30-ti dnů.
Článek 17
Stanovy
1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující Členskou schůzí.
2. Ke změně Stanov je zapotřebí souhlasu Výkonného výboru a nejméně 2/3 členů přítomných
na zasedání Členské schůze.
3. V případě neplatnosti některého z článků Stanov zůstávají všechny ostatní články Stanov v
platnosti.
4. Každý člen má povinnost řídit se těmito Stanovami.
5. Výklad stanov provádí Členská schůze Asociace. Stanovy jsou dále upřesňovány usneseními
Členskými schůzemi Asociace a vnitřními normami Asociace vydávanými orgány Asociace.
6. Tyto stanovy nabyly platnosti po schválení členskou schůzí řádných členů konanou v Praze
dne 26. 6. 2014.
7. Asociace vzniká dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku.
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