
 
 

 

 

Zásady odměňování za zprostředkování nových zdrojů pro ŠSČR 

Upravují základní postupy vyplácení odměn fyzickým či právnickým osobám (dále jen zprostředkovatel) 

za získání finančních prostředků či věcného plnění pro Šachový svaz České republiky.  

Těmto zásadám jsou nadřízené předpisy ŠSČR, které upravují pravomoci konkrétních osob jednat za 

ŠSČR (např. Stanovy) a dále předpisy, které stanovují podmínky hospodaření svazu (Ekonomická 

směrnice apod.). 

1. Zprostředkovatel nabídne uzavření smlouvy mezi třetí stranou a ŠSČR na získání finančního či 

materiálního plnění. Zprostředkovatelem mohou být fyzické či právnické osoby bez předchozího 

smluvního vztahu k ŠSČR, ale také zaměstnanci v hlavním pracovním poměru k ŠSČR. 

2. Obsah uzavírané smlouvy včetně předmětu plnění obou stran, musí odpovídat záměrům svazu a 

musí být dopředu projednán s příslušnými komisemi (např. KMK) a schválen předsedou svazu nebo 

generálním sekretářem.  

3. Za zprostředkování plnění přísluší zprostředkovateli provize. Provize je vypočtena z plnění, které je 

sníženo o náklady, které svaz vynaložil na úhradu plnění vůči třetí straně (tím je např. výroba 

reklamních ploch a nápisů, panelů či předmětů, spotů v ČT, daňové náklady, náklady na věcné 

plnění požadované třetí stranou, apod.).  

4. Provize není vyplácena z prostředků z dotačních řízení vedených MŠMT, ČOV, ČUS a finančních 

plnění ze státního či krajských a obecních rozpočtů.  

5. Výše provize činí 25 % ze zprostředkovaného finančního plnění zprostředkovatelem, který není 

osobou v hlavním pracovním poměru v ŠSČR. 

6. Výše provize činí 10 % ze zprostředkovaného finančního plnění zprostředkovatelem, který je 

osobou v hlavním pracovním poměru v ŠSČR. Tato provize bude rozdělena mezi zaměstnance 

svazu ve formě mimořádné prémie ke mzdě, přičemž o jejím rozdělení mezi konkrétní 

zaměstnance rozhoduje generální sekretář. 

7. Provize je vyplácena i z opakujících se smluv za podmínky, že smlouvu opět zprostředkovává 

zprostředkovatel.  

8. Výše provize z věcného plnění bude určena individuálně generálním sekretářem před uzavřením 

smlouvy.   

9. Výše provize z grantového řízení je max. 10% a před přihláškou do grantového řízení ji stanoví 

předseda svazu.  

10. Náklady vynaložené na zprostředkování smlouvy zprostředkovatelem, který není osobou v hlavním 

pracovním poměru v ŠSČR, jsou hrazeny touto osobou.  



 
 

 

 

11. Náklady vynaložené na zprostředkování smlouvy zprostředkovatelem, který je osobou v hlavním 

pracovním poměru v ŠSČR, jsou hrazeny ŠSČR.  

12. V případě, že tyto zásady nezahrnují konkrétní situaci pro stanovení výše odměny pro 

zprostředkovatele, je další postup určen předsedou svazu. 

13. Schváleno VV ŠSČR na jeho 108. schůzi v Praze dne 24. května 2016.  

 

 


