
 

. Článek 3 - Registrace členů 1. Žádost o registraci nových členů zasílá v písemné nebo elektronické podobě šachový 

oddíl nebo žadatel o individuální členství kdykoliv v průběhu kalendářního roku OK ŠSČR. Pro registraci se 

doporučuje využít formuláře „Žádost o registraci v ŠSČR“. 2. Žádost o registraci v ŠSČR obsahuje následující údaje 

žadatele: příjmení, jméno, rodné číslo, adresu, telefonické spojení, e-mailové spojení a souhlas se zpracováním 

osobních dat. Uvedení příjmení, jména, rodného čísla, adresy včetně PSČ a souhlasu se zpracováním osobních dat je 

povinné, uvedení dalších údajů je fakultativní. Při neuvedení povinných údajů rozhodne OK ŠSČR o 

nezaregistrování člena v ŠSČR. 3. Souhlasem s registrací v ŠSČR dává žadatel souhlas s poskytnutím svých osobních 

údajů. Tyto osobní údaje smějí být použity výhradně pro účely evidence a vykazování členské základny ŠSČR. 4. Registrace členů se 

každoročně obnovuje, a to: o u členů šachového oddílu zasláním seznamu členů šachového oddílu OK ŠSČR – seznam musí povinně 

obsahovat u každého člena příjmení, jméno, rodné číslo, výši členského příspěvku ŠSČR a KŠS a výši oddílového příspěvku člena; o 

u individuálních členů zasláním povinných osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa), úhradou členského příspěvku na 

konto ŠSČR pod zúčtovacími daty předepsanými ES a zasláním kopie dokladu o úhradě členského příspěvku společně s osobními 

údaji OK ŠSČR. 5. Šachovým oddílům se doporučuje využít seznamu, který oddílu zašle OK ŠSČR. Šachový oddíl v tomto seznamu 

uvede změny, jež nastaly od poslední registrace, eventuálně doplní své nové členy nebo v případě rušení registrace člena uvede 

důvod (dle čl. 7 odst. 2 RPŘ). Seznam neobsahující povinně vyžadované údaje nebude OK ŠSČR přijat a na šachový oddíl 

bude pohlíženo, jako by žádný seznam nezaslal. 6. Termín pro obnovení registrace je stanoven 

každoročně na 1. března. 
7. Pokud šachový oddíl nezašle OK ŠSČR do stanoveného termínu k obnovení registrace seznam členů, bude sankcionován 

dle ustanovení ES. Pokud šachový oddíl nezašle OK ŠSČR seznam členů ani do konce příslušného kalendářního roku, 

přestane tomuto šachovému oddílu platit registrace v ŠSČR (viz čl. 7 odst. 5 RPŘ). 8. Nezbytnou podmínkou pro získání 

platné registrace v ŠSČR pro daný kalendářní rok je rovněž zaplacení členského příspěvku ŠSČR a KŠS (pokud je krajem 

stanoven) pro daný kalendářní rok. Výši příspěvku schvalují konference ŠSČR a KŠS, formu a termín úhrady stanovuje 

ES. 9. Pokud šachový oddíl ve stanoveném termínu neuhradí členské příspěvky ŠSČR a KŠS, bude sankcionován dle 

ustanovení ES. V případě překročení lhůty pro uhrazení členských příspěvků nad mez stanovenou v ES bude členství 

šachového oddílu i všech jeho členů v ŠSČR pozastaveno. 10. Pozastavené členství v ŠSČR bude šachovému oddílu a jeho 

členům obnoveno až po úplné úhradě všech závazků tohoto oddílu, resp. příslušných členů, vůči ŠSČR. 11. Pokud 

individuální člen nezašle OK ŠSČR do stanoveného termínu k obnovení registrace své osobní údaje nebo nezaplatí členské 

příspěvky, bude považován za člena vyřazeného. 12. OK ŠSČR na vyžádání poskytuje KŠS či pořadatelům mistrovských 

soutěží výpis z databáze ŠSČR obsahující záznamy hráčů spadajících do působnosti žadatele, a to ke kontrole nově 

8. zaregistrovaných hráčů, k provedení oprav, doplnění údajů či k dalšímu konkrétně specifikovanému použití 

                                                                                                                                                                                                                                                

 


