
Smlouva o spolupráci 

 

Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z.s. ( dále jen SKŠ) 

Sídlo: K Jasánkám 1195/ 12H,155 00 Praha 5- Stodůlky 

IČ: 47607645 
zastoupené předsedou p. Janem Židů 
 

a 

 

Šachový svaz České republiky, z.s. (dále jen ŠSČR) 

Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 –Břevnov 

IČ: 48548464 

zastoupený předsedou panem Viktorem Novotným 

uzavírají pro roky 2017-2020 tuto Smlouvu: 

 

I. Úvodní ustanovení 

Hlavním posláním ŠSČR je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech jeho 

formách na území České republiky, péče o důstojnou reprezentaci českého šachu na mezinárodním 

poli a péče o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu rozvoje lidské osobnosti.  

SKŠ je sdružení korespondenčních šachistů s občanstvím České republiky, je jediným 
právoplatným zástupcem českého korespondenčního šachu v Mezinárodní federaci 
korespondenčního šachu (dále jen ICCF), a současně i jediným oficiálním prostředníkem mezi 
ICCF a korespondenčními šachisty z České republiky.  
SKŠ je členem ŠSČR. 
 

II. Oblasti spolupráce 

Na základě svých Stanov je SKŠ připraveno naplňovat hlavní poslání ŠSČR, tak jak je uvedeno 
v bodu I. této Smlouvy, zejména v následujících oblastech: 

1. vedení svých členů a ostatních zájemců o korespondenční šach k dodržování základních 

sportovních, etických, estetických a mravních pravidel;  

2. pravidelné pořádání tuzemských i mezinárodních soutěží v korespondenčním šachu;  

3. podpora, rozvoj a popularizace korespondenčního šachu v rámci ČR i na mezinárodním 

poli;  

4. navazování spolupráce a přátelských styků s různými šachovými, společenskými a dalšími 

subjekty. 

 

III. Pravidla spolupráce 

Vyjmenované činnosti uvedené v odst. 1. ž 4. čl. II. této Smlouvy bude SKŠ na základě 

projeveného zájmu ze strany ŠSČR poskytovat ŠSČR pravidelně během celého období, na které je 

tato smlouva uzavřena. 

Částka za poskytování těchto činností je dohodnuta ve výší 120.000,- Kč ročně a bude ze strany 

SKŠ fakturována nejpozději 31. 10. daného roku, splatnost faktury je 10 dní od jejího předání. 

 

IV. Další ustanovení 

ŠSČR si vyhrazuje právo vyžádat si jednotlivé účetní doklady prokazující uskutečnění 

vyjmenovaných činností a SKŠ s tímto požadavkem souhlasí. 



ŠSČR si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě výrazné změny v podmínkách získávání 

dotací od Ministerstva školství a mládeže.  

SKŠ se zavazuje předkládat každoročně ŠSČR spolu s fakturou seznam členů v el. podobě. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích a odpovídá svobodné a pravé vůli smluvních stran. 

 

 

V Praze dne……………………… 

 

 

………………………………..     ……………………………. 

       SKŠ       ŠSČR 

 

 

 
 
 


