
Statut STK ŠSČR 

Článek 1 

1. Sportovně technická komise Šachového svazu České republiky (dále STK ŠSČR) je odbornou komisí 

ustanovená Výkonným výborem ŠSČR.  

2. STK ŠSČR zejména: 

a) podílí se na přípravě a organizaci mistrovských soutěží v kategoriích dospělých a přímo řídí 

nejvyšší republikové stupně těchto soutěží, případně i další soutěže stanovené Soutěžním 

řádem nebo rozhodnutím VV ŠSČR; 

b) připravuje smlouvy s pořadateli akcí a schvaluje jejich propozice; 

c) vyhodnocuje průběh soutěží a zpracovává koncepci těchto soutěží na další období; 

d) rozhoduje o námitkách v soutěžích družstev v rozsahu vymezeném Odvolacím řádem ŠSČR. 

Rozpisem soutěže může STK ŠSČR delegovat právo rozhodnout o námitkách na pověřeného 

vedoucího soutěže, pokud se nejedná o námitku proti jeho rozhodnutí; 

e) zpracovává Termínový kalendář ŠSČR; 

f) technicky zajišťuje přípravu, novelizaci a výklad soutěžních předpisů s celostátní působností, 

zejména Soutěžního řádu; 

g) ve spolupráci s dalšími složkami se podílí na zpřístupnění soutěžních norem FIDE, ECU, 

případně i dalších mezinárodních organizací a na jejich případném začlenění do legislativy 

ŠSČR; 

h) metodicky řídí a vede STK krajských šachových svazů; 

3. K zabezpečení svých úkolů STK ŠSČR může zřídit své odborné subkomise. 

Článek 2 

1. STK ŠSČR je minimálně tříčlenná a je tvořena předsedou, případně i místopředsedou a jednotlivými 

členy komise.  

2. Poradním orgánem STK ŠSČR je sbor předsedů STK krajských šachových svazů, vedoucích 

dlouhodobých soutěží družstev řízených STK ŠSČR a případně i další osoby navržené předsedou STK a 

schválené STK ŠSČR. STK ŠSČR tvoří společně se svým poradním orgánem Rozšířenou STK. Členové 

Rozšířené STK jsou zváni k účasti na schůzích STK ŠSČR s hlasem poradním a jsou informováni o 

všech závěrech přijatých STK ŠSČR. STK ŠSČR může pro konkrétní schůzi nebo konkrétní hlasování 

udělit všem členům Rozšířené STK hlas rozhodující.  

Článek 3 

1. STK ŠSČR pracuje v souladu s plánem práce na roční soutěžní období (zpravidla červen až květen 

následujícího roku), případně na pololetní období předkládaným předsedou a schvalovaným STK ŠSČR. 

Článek 4 

1. STK ŠSČR pro operativní řešení úkolů a rozhodování využívá zejména hlasování per rollam pomocí 

emailu, které se řídí schváleným postupem. Proces řízení a rozhodování v STK je podrobněji 

specifikován v Jednacím řádu STK. 

2. Schůzi Rozšířené STK svolává předseda STK ŠSČR zpravidla jednou ročně v měsíci květnu 

k projednání průběhu uplynulé sezóny a schválení termínového kalendáře a rozpisu soutěží. Schůze STK 

ŠSČR je usnášeníschopná, pokud se schůze účastní nadpoloviční většina členů komise. Usnesení je 

přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina účastníků schůze s hlasem rozhodujícím. Pokud byl 

rozhodnutím STK ŠSČR přidělen hlas rozhodující ostatním členům Rozšířené STK, platí obdobná 

pravidla hlasování jako pro samotnou STK ŠSČR.  

3. Pokud STK ŠSČR nerozhodne jinak, jsou její schůze veřejné a kromě členů Rozšířené STK se jich 

mohou účastnit i další hosté. Hosté mohou po vyhlášení diskuse vystupovat se svými náměty, 

připomínkami a návrhy. Nemají však právo hlasovat. 

Článek 5 

1. Tento statut STK ŠSČR byl schválen Výkonným výborem ŠSČR dne 25. března 2014. 


