
Odvolací řád ŠSČR 

Článek 1 -  Základní ustanovení 
1. Odvolací řád ŠSČR stanovuje podmínky pro uplatnění práva členů ŠSČR podávat námitky a 

odvolávat se proti rozhodnutím učiněným v 1. instanci. 

2. Odvolací řád ŠSČR se vztahuje na všechny šachové oddíly a jejich členy sdružené v ŠSČR. 

3. Ustanovení tohoto řádu se analogicky použijí při projednávání námitek či odvolání na úrovni KŠS, 
případně nižších organizačních jednotek ŠSČR. 

4. Použité názvosloví a zkratky: 
o ŠSČR – Šachový svaz České republiky; 
o KŠS – krajský šachový svaz; 
o VV ŠSČR – Výkonný výbor ŠSČR; 
o VV KŠS – výkonný výbor daného krajského šachového svazu; 
o OK ŠSČR – Organizační komise ŠSČR; 
o KR ŠSČR – Komise rozhodčích ŠSČR; 
o ŘO – řídicí orgán dané soutěže; 
o OdŘ – Odvolací řád ŠSČR; 
o RPŘ – Registrační a přestupní řád ŠSČR; 
o FIDE – Mezinárodní šachová federace (Fédération Internationale des Échecs); 
o šachový oddíl – subjekt definovaný v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Stanov ŠSČR; 
o člen – fyzická osoba sdružená v ŠSČR prostřednictvím šachového oddílu nebo 

registrovaná individuálně, dle příslušných ustanovení RPŘ; 
o mateřský oddíl – šachový oddíl ŠSČR, ve kterém je člen aktuálně registrován; 
o sportovně technické dokumenty – dokumenty vyjmenované v čl. 2.1 Soutěžního řádu 

ŠSČR; 
o namítající – oddíl nebo člen podávající námitku; 
o odvolavatel – oddíl nebo člen podávající odvolání; 
o námitkový orgán – orgán, který rozhoduje o podané námitce; 
o odvolací orgán – orgán, který rozhoduje o podaném odvolání; 
o rozhodnutí v 1. instanci – rozhodnutí námitkového orgánu o námitce; 
o rozhodnutí v 2. instanci – rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání proti rozhodnutí 

vydanému v 1. instanci. 

5. Při podání námitky či odvolání dle ustanovení tohoto OdŘ je nutno současně uhradit poplatek, 
jehož výši stanoví Ekonomická směrnice ŠSČR. 

Článek 2 -  Námitky 
1. Námitku lze podat: 

1.1 v soutěžích družstev při podezření na porušení nebo nedbání ustanovení sportovně 
technických dokumentů; 

1.2 v soutěžích jednotlivců a v soutěžích hraných zkráceným tempem při podezření na porušení 
nebo nedbání ustanovení sportovně technických dokumentů; 



1.3 v soutěžích jednotlivců a v soutěžích hraných zkráceným tempem proti rozhodnutí 
rozhodčího, je-li podezření na to, že jeho rozhodnutí nejsou v souladu se sportovně 
technickými dokumenty; 

1.4 v soutěžích družstev proti rozhodnutí rozhodčího, je-li podezření na to, že jeho rozhodnutí 
nejsou v souladu se sportovně technickými dokumenty; 

1.5 proti povinnosti úhrady odstupného při přestupu člena; 

1.6 při podezření na porušení platných směrnic, předpisů a dokumentů. 

2. Náležitosti námitky tvoří zejména: 
o označení orgánu, kterému se námitka podává; 
o pokud námitku podává šachový oddíl – název, adresa a razítko šachového oddílu, který 

protest podává, jméno, příjmení, funkce (případně adresa a telefon) a podpis dvou 
oprávněných zástupců šachového oddílu; 

o pokud námitku podává člen – jméno, příjmení, oddílová příslušnost, adresa (příp. i telefon) 
a vlastnoruční podpis člena, který námitku podává; 

o název šachového oddílu či jméno člena, funkcionáře či orgánu, proti kterému námitka 
směřuje; 

o označení utkání či skutečnosti, proti níž se protest podává; 
o označení důkazů (svědků, listin, apod.); 
o krátký popis případu; 
o sdělení, jaký výsledek řízení o námitce se očekává; 
o podací lístek od doporučeného dopisu, jímž byl protest odeslán soupeři či straně, proti 

které námitka směřuje; 
o doklad o zaplacení příslušného peněžitého vkladu podle čl. 1 odst. 5 OdŘ. 

3. Podáním námitky v soutěžích dle čl. 2 odst. 1.1 – 1.4 se až do doby vyřízení případu nemění 
výsledek dosažený v soutěži nebo utkání. Pokud je námitka podána před zahájením soutěže nebo 
utkání, na dobu zahájení akce nemá odkladný účinek. 

4. Námitky v soutěžích družstev dle čl. 2 odst. 1.1 se podávají ŘO soutěže. 

4.1 Námitky podává vedoucí nebo kapitán družstva po předchozím projednání s hráči. 

4.2 Předmětem jednání se mohou stát pouze námitky řádně odůvodněné a podložené. 

4.3 Námitky proti skutečnostem známým před utkáním je povinen vedoucí nebo kapitán družstva 
oznámit neprodleně rozhodčímu a požádat jej o jejich zapsání do zápisu o utkání. Bez tohoto 
záznamu může ŘO soutěže odmítnout projednání podaných námitek. 

4.4 Námitka musí být podána písemně, doporučeně a nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 
utkání (rozhoduje datum poštovního razítka). Opis námitky zašle namítající doporučeným 
dopisem též soupeři a rozhodčímu. 

4.5 Soupeř a rozhodčí jsou povinni vyjádřit se k námitkám do 3 pracovních dnů po obdržení 
jejich opisu a příp. předložit k jejich vyvrácení příslušné doklady. Je-li třeba k obstarání 
těchto dokladů delší doby a vyjádření nemůže být podáno do 3 pracovních dnů, má soupeř 
(popř. rozhodčí) právo požádat ŘO soutěže o prodloužení této lhůty, nejvýše však o další 
4 pracovní dny. 

4.6 O námitkách rozhodne ŘO do 14 dnů po obdržení veškerých materiálů. Rozhodnutí zašle ŘO 
doporučenou poštou namítajícímu, soupeři a rozhodčímu. 

5. Námitky v soutěžích jednotlivců a v soutěžích hraných zkráceným tempem dle čl. 2 odst. 1.2 a 1.3 
se námitky podávají námitkové komisi, ustanovené před zahájením soutěže. 



5.1 Předsedou námitkové komise je ředitel soutěže, členy komise jsou zástupce rozhodčích a tři 
zúčastnění hráči starší 18 let, v soutěžích mládeže do 18 let tři přítomní vedoucí. Komise je 
maximálně pětičlenná a pro případ, že by některý z členů komise mohl být ve vzniklém sporu 
osobně zainteresován, stanoví se za každého člena z řad hráčů komise jeho náhradník, který je 
stejně jako komise ustanoven před zahájením soutěže. Rozhodčí, proti jehož rozhodnutí je 
podána námitka, nemůže o námitce rozhodovat. 

5.2 Námitky je nutno podat písemně nejpozději jednu hodinu po skončení partie. 

5.3 O námitkách rozhodne námitková komise do 2 hodin od podání námitky, výjimečně do 
zahájení dalšího kola soutěže. Usnesení komise je platné, jestliže pro něj hlasovala většina 
členů komise. Své rozhodnutí předá námitková komise zúčastněným stranám písemně. 

6. Námitky proti rozhodnutí rozhodčího v soutěžích družstev dle čl. 2 odst. 1.4 se podávají ŘO. 

6.1 Námitky podává vedoucí nebo kapitán družstva po předchozím projednání s hráči. 

6.2 Předmětem jednání se mohou stát pouze námitky řádně odůvodněné a podložené. 

6.3 Námitka musí být podána písemně, doporučeně a nejpozději do 7 pracovních dnů po skončení 
utkání (rozhoduje datum poštovního razítka); dále musí být připojeno razítko a podpisy dvou 
oprávněných pracovníků šachového oddílu. Opis námitky zašle namítající též soupeři a 
řídícímu orgánu doporučeným dopisem. Doklad o odeslání (podací lístek) a kopii dokladu o 
úhradě námitkového poplatku namítající připojí k podané námitce. 

6.4 Rozhodčí je povinen vyjádřit se k námitkám do 7 dnů po obdržení jejich opisu a příp. 
předložit k jejich vyvrácení příslušné doklady. Je-li třeba k obstarání těchto dokladů delší 
doby a vyjádření nemůže být podáno do 7 pracovních dnů, má rozhodčí právo požádat komisi 
rozhodčích ŠSČR o prodloužení této lhůty, nejvýše však o dalších 7 dnů. 

6.5 O námitkách rozhodne ŘO ve spolupráci s KR ŠSČR do 14 dnů po obdržení veškerých 
materiálů. Své rozhodnutí ŘO zašle doporučenou poštou namítajícímu, rozhodčímu a soupeři. 

7. Námitku proti povinnosti úhrady odstupného při přestupu člena dle čl. 2 odst. 1.5 OdŘ může podat 
šachový oddíl, do kterého člen přestupuje, pokud se domnívá, že v daném případě mateřskému 
oddílu přestupujícího člena nevznikl nárok na odstupné dle příslušných ustanovení RPŘ. 

7.1 Námitka se podává OK ŠSČR současně se žádostí o přestup člena. 

7.2 OK ŠSČR vyzve mateřský oddíl (tj. šachový oddíl, ze kterého člen přestupuje) k předložení 
dokladů dokumentujících naplnění příslušných ustanovení RPŘ. Poté o námitce rozhodne. 

7.3 Vyhoví-li OK ŠSČR námitce, žádost o přestup bude projednána bez povinnosti úhrady 
odstupného. 

7.4 Pokud OK ŠSČR námitku zamítne nebo námitce nevyhoví, stanoví lhůtu 14 dnů, ve které 
může nový oddíl odstupné mateřskému oddílu uhradit. Pokud v této lhůtě bude odstupné 
zaplaceno, přestup člena bude projednán. Pokud v této lhůtě odstupné zaplaceno nebude, 
OK ŠSČR žádost o přestup zamítne. 

8. Námitku proti porušení platných směrnic dle čl. 2 odst. 1.6 může podat člen šachového oddílu, 
šachový oddíl nebo VV KŠS. 

8.1 Námitka se podává k VV ŠSČR nebo k VV KŠS (podle toho, který svaz napadenou směrnici 
vydal). 

8.2 VV ŠSČR (VV KŠS) rozhodne o námitce do 2 měsíců od podání. 

8.3 Rozhodnutí o námitce zašle VV ŠSČR (VV KŠS) namítajícímu doporučenou poštou. 

9. Námitky musí být doloženy peněžitým vkladem podle čl. 1 odst. 5 OdŘ. Peněžitý vklad se 
poukazuje: 



9.1 v soutěžích družstev dle čl. 2 odst. 1.1 a 1.4 na účet příslušného ŘO zároveň s podáním 
námitky. Potvrzení o úhradě námitkového vkladu je nutno přiložit k podané námitce; 

9.2 v soutěžích jednotlivců dle čl. 2 odst. 1.2 a 1.3 se vklad odevzdá námitkové komisi.  Pořadatel 
soutěže vydá namítajícímu potvrzení o úhradě námitkového vkladu; 

9.3 při podání námitky proti povinnosti úhrady odstupného při přestupu člena dle čl. 2 odst. 1.5 
na účet ŠSČR; 

9.4 při podezření na porušení platných směrnic vydaných ŠSČR nebo KŠS na účet toho svazu, ke 
kterému je námitka podána. 

10. Jestliže podaná námitka nesplňuje ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2, pokládá ji námitkový orgán 
za nepodanou a dále ji neprojednává. Námitka podaná bez zaplacení peněžitého vkladu podle čl. 1 
odst. 5 OdŘ bude námitkovým orgánem bez projednání zamítnuta. Jestliže námitkový orgán dojde 
k názoru, že ke správnému vyřešení námitky by byla užitečná osobní účast stran, může je k jednání 
povolat, a to na jejich náklady. Nedostaví-li se k jednání, projednají se námitky bez jejich osobní 
účasti. 

11. Je-li námitce vyhověno, byť jen částečně, vrací se vklad v plné výši namítajícímu. Je-li námitka 
zamítnuta, propadá vklad námitkovému orgánu. Při zamítnutí námitky proti povinnosti úhrady 
odstupného při přestupu člena zašle OK ŠSČR 50% námitkového vkladu mateřskému oddílu. 

12. Výlohy vzniklé v souvislosti s projednáváním námitek může předepsat námitkový orgán k úhradě 
tomu, kdo svým zaviněním nebo svou nedbalostí podání námitky vyvolal, nebo tomu, kdo námitku 
bezdůvodně podal. 

Článek 3 -  Odvolání 
1. Odvolání je možno podat proti rozhodnutí učiněnému v 1. instanci, především proti: 

1.1 rozhodnutí o námitkách; 

1.2 rozhodnutí řídícího orgánu ve věcech soutěžních; 

1.3 rozhodnutí OK ŠSČR ve věcech registračních a přestupních; 

1.4 rozhodnutí o udělení disciplinárního trestu; 

1.5 rozhodnutí odborných komisí ŠSČR a KŠS, které se týkají odvolavatele; 

1.6 rozhodnutí VV ŠSČR týkající se odvolavatele, pokud toto rozhodnutí nebylo již samo 
rozhodnutím proti odvolání; 

1.7 rozhodnutí konference KŠS týkající se odvolavatele, pokud toto rozhodnutí nebylo již samo 
rozhodnutím proti odvolání. 

2. Odvolání nelze podat, pokud rozhodnutí přijala konference ŠSČR. Její rozhodnutí je i v 1. instanci 
konečné. 

3. Odvolání proti příslušnému rozhodnutí v 1. instanci musí být písemné. Náležitosti odvolání tvoří 
zejména: 

o rozhodnutí učiněné v 1. instanci; 
o stručný popis skutkového děje; 
o zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních; 
o potvrzení o zaplacení odvolacího poplatku; 
o datum a podpis odvolatele – u šachového oddílu bude připojeno razítko a podpisy dvou 

odpovědných členů šachového oddílu s uvedením čitelného jména a funkce, kterou 
v oddíle zastávají; 



o podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno na vědomí účastníkovi 
(účastníkům) řízení. 

4. Odvolání dle čl. 3 odst. 1.3 nemá odkladný účinek, až do rozhodnutí příslušného odvolacího 
orgánu platí rozhodnutí učiněné v 1. instanci. 

5. Odvolacím orgánem je v případě odvolání dle čl. 3 odst. 1.1 – 1.5 VV ŠSČR, VV KŠS nebo výbor 
šachového oddílu (podle orgánu rozhodujícího v 1. instanci). V případě odvolání dle čl. 3 odst. 1.6 
a 1.7 je odvolacím orgánem konference ŠSČR. 

6. Odvolání je nutno podat příslušnému odvolacímu orgánu. Současně je nutno opis odvolání zaslat 
na vědomí orgánu, který ve věci rozhodoval v 1. instanci, a všem účastníkům předmětného sporu, 
a to doporučenou poštou nejpozději do 16 dnů ode dne doručení příslušného rozhodnutí. 

7. Odvolatel je oprávněn vzít podané odvolání zpět. Může tak učinit písemnou nebo ústní formou 
dříve, než odvolací orgán začne případ projednávat. Při ústní formě musí být odvolatel osobně 
jednání přítomen, a pokud jde o odvolání podané šachovým oddílem, musí předložit pověření 
k jednání a písemné stanovisko šachového oddílu podepsané dvěma odpovědnými členy 
příslušného oddílu. V takovém případě se zaplacený odvolací poplatek vrací zpět. 

8. Orgán, který rozhodoval v 1. instanci, jakož i účastník předmětného sporu, jsou povinni po 
obdržení opisu podaného odvolání neprodleně zpracovat písemné stanovisko k odvolání, v němž 
se vyjádří k uváděným důvodům. Stanovisko spolu s písemnými doklady doručí odvolacímu 
orgánu. 

9. Člen orgánu, který rozhodoval v 1. instanci, nemůže v daném případě rozhodovat v odvolacím 
řízení. 

Článek 4 -  Rozhodování o odvolání 
1. Odvolací orgán projedná a rozhodne o podaném odvolání ve lhůtě co nejkratší, zpravidla do 

2 měsíců od doručení odvolání (neplatí při odvolání dle čl. 3 odst. 1.6). 

2. Rozhodnutí odvolacího orgánu učiněné ve 2. instanci je konečné a nelze se proti němu odvolat. Je 
vydáno písemnou formou a odvolavateli se zasílá doporučenou poštou. 

3. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí učiněné v 1. instanci, dojde-li k závěru, že toto rozhodnutí je 
věcně správné a v souladu s příslušnými řády a směrnicemi. 

4. Pokud odvolací orgán zjistí při projednávání odvolání porušení či nedodržení příslušných řádů a 
směrnic, příp. vyjdou-li najevo nové skutkové okolnosti, které nebyly při rozhodování v 1. instanci 
známy, má odvolací orgán právo rozhodnutí učiněné v 1. instanci změnit nebo zrušit. 

5. Odvolací poplatek se odvolateli vrátí, pokud bylo odvolání byť jen z části vyhověno. 

6. Odvolací orgán má právo do dvou měsíců ode dne rozhodnutí orgánu první instance zavést 
odvolací řízení z vlastního podnětu, dojde-li k závěru, že rozhodnutí orgánu první instance by 
mělo být zrušeno nebo změněno. Přitom postupuje obdobně jako podle předchozích ustanovení. 

7. Odvolací orgán může odvolání zamítnout, není-li vybaveno náležitostmi podle čl. 3 odst. 3 OdŘ. 
Odvolání zamítne vždy, jestliže nebude předložen doklad o zaplacení odvolacího poplatku dle čl. 1 
odst. 5 OdŘ. 

Článek 5 -  Závěrečná a přechodná ustanovení 
1. Tento Odvolací řád ŠSČR byl schválen VV ŠSČR dne 31. 10. 2013 a nabývá účinnosti 

1. 11. 2013. 
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