
 
 

 

 

Zápis ze 123. schůze VV ŠSČR 

Praha, 6. února 2018 
 

Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Michal Konopka, Zdeněk Fiala 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Antonín Ambrož (předseda TK), Vlastimil Jansa (kapitán 

reprezentace mužů), Marek Vokáč (předseda KPT), Josef Novák (předseda RK), Radim Borůvka 

(webmaster ŠSČR), Milan Petras (sportovní sekretář ŠSČR). 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:10 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

2. Schválení zápisu ze 122. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 123/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 122. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 122. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 123. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 122. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 123. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

8 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

9 Projekt KTCM 2018 a pravidla tvorby Listiny talentů M. Vokáč 

10 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

11 Zpráva KMK M. Petr 



 
 

 

 

12 Zpráva předsedy STK J. Malec 

13 Příprava Konference ŠSČR 2018 F. Štross 

14 Zpráva sekretariátu F. Štross 

15 Zpráva předsedy OK F. Štross 

16 Různé   

17 Závěr   

 

Usnesení 123/2: VV ŠSČR schvaluje program 123. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 19. 1. 2018 - 5. 2. 2018: 

VV ŠSČR schválil proplacení faktury za ME jednotlivců 2018 ve výši 10.740 euro. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát  
Poslanec ANO Milan Hnilička byl vládou jmenován zmocněncem pro sport. Pozici by se měl začít 

věnovat od 1. 3., kdy se po OH plánuje vzdát postu generálního manažera hokejové reprezentace. 

Hovoří o saturaci všech sportů s důrazem na prioritní, což v zásadě odpovídá již dnešnímu dělení 

dotací, nicméně je možné, že nůžky se s nárůstem rozpočtu na sport budou ještě rozšiřovat. Byl 

jmenován nový ředitel odboru sportu MŠMT Mgr. Ivo Lukš. 

Dotace MŠMT 

REPRE a TALENT by měly být rozděleny po OH, program V by měl být vyhlášen tento týden. 

V programu Můj klub se údajně počet žádostí blíží 5000 a přesahuje alokaci 1,2 mld. téměř 

dvojnásobně.   

ČOV 
Účastnil jsem se VV a nominačního Pléna na Pražském hradě. Zavítal jsem též na Zimní ODM do 
Chocně (Olympijské studio), Litomyšli (vyhlášení šachového turnaje), Letohradu a České Třebové 
(Závěrečný ceremoniál). Musím vyzdvihnout vysokou úroveň organizace pod vedením Davida 
Schaffera. Šachy budou v průběhu OH v Pchjongčangu propagovány i na Olympijském festivalu 
v Brně. 



 
 

 

 

ČUS 
Na březen svolána mimořádná VH ke změně Stanov, jde o přeměnu okresních organizací na pobočné 

spolky, a to z dotačních důvodů.  

Usnesení 123/3: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.     

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 123/4: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

ME žen 2018, Slovensko 

Všechny hráčky, které měly o turnaj zájem a se kterými se počítalo, předběžně potvrdily svůj start. 

Podařilo se vyřešit některé technické problémy spojené s ubytováním a doprovodem mladších 

účastnic. Na ME 2018 by nás měly reprezentovat: Worek, Rodshtein, Novosadová, Richterová, 

Zpěváková, Koubová a Karin Němcová. Doprovod Koubové a Karin Němcové zajistí Zpěváková, která 

bude s nimi ubytovaná. Oproti rozpočtu předloženému na poslední schůzi VV proto navrhuji zvýšit 

podporu pro Janu Zpěvákovou z 6 000Kč na 9 000Kč.  

Protože bude naše výprava poměrně velká, navrhujeme poslat na turnaj trenéra. Reprezentační 

trenér žen Petr Hába má v termínu Mistrovství Evropy čas a souhlasil s tím, že pojede. Náklady celé 

akce by se zvýšily o cca 35 000Kč, ale přítomnost trenéra jistě smysl má. 

Usnesení 123/5: VV ŠSČR schvaluje vyslání trenéra na individuální ME žen 2018. 

Stav příprav na MČR žen 

Komise reprezentačního úseku přidělila divoké karty opravňující k účasti na MČR žen 2018 v Českých 

Budějovicích Nele Pýchové a Karin Němcové. Zároveň jsem znovu oslovil ostatní hráčky. Stav účasti je 

nyní následující: Worek, Petrová, Miturová, Sikorová, Kaňáková, Richterová, Pýchová a Karin 

Němcová. 8 hráček, zbývá sehnat poslední dvě účastnice. Opakovaně odmítly Novosadová a 

Rodshtein. Předběžně odmítla Kulovaná. Budeme se snažit přesvědčit co nejkvalitnější náhradnice. 

Probíhaly konzultace s STK o znění propozic. 

 



 
 

 

 

Nominační turnaj 2018 

Na poslední schůzi VV se navrhovala možnost uspořádání nominačního turnaje. Vítěz tohoto turnaje 

by byl nominován do reprezentačního týmu pro Šachovou olympiádu v Batumi. Možní účastníci 

nominačního turnaje se postavili k jeho uspořádání kladně.  

Komise reprezentačního úseku navrhuje turnaj pro šest hráčů dvoukolově. Po konzultacích 

s reprezentanty byl vybrán termín 25. května – 3. června. Startovní listina je v podstatě připravena a 

bude definitivně oznámena po ME jednotlivců v Batumi v březnu.  

Náklady na turnaj předpokládáme do výše 250 000 Kč. Předběžný rozpočet akce, pokud by se konala 

v Praze na Strahově, v příloze. Tuto variantu preferujeme, tři případní hráči mohou být z Prahy, 

zároveň ušetříme za pronájem sálu. Turnaj bude kvalifikační a nemusí se za každou cenu hrát 

v luxusním prostředí s velkou publicitou. Bude stačit onlinový přenos.  

Diskuze: VV rozhodl zařadit do návrh rozpočtu ŠSČR na nominační turnaj částku 200 tis. Kč. 

Usnesení 123/6: VV ŠSČR schvaluje uspořádání nominačního turnaje reprezentantů, jehož vítěz bude 

nominován do týmu pro olympiádu 2018.  

Rozdělení dotací na individuální přípravu reprezentantek a na přípravu na ME žen 

Kapitán ženské reprezentace Petr Hába navrhl rozdělení dotací na individuální přípravu 

reprezentantek a na přípravu na individuální ME na Slovensku. Podrobnosti v tabulce „Individuální 

trénink muži + ženy“, list 2. Hráčky, které budou startovat na ME, budou podpořeny částkami 6000 

Kč, resp. 4000 Kč na trénink a přípravu před soutěží. Uvažovali jsme i o soustředění před akcí, 

nakonec dostala přednost individuální příprava. 

Usnesení 123/7: VV ŠSČR schvaluje rozdělení položky V6.3 a V6.4 dle předloženého návrhu. 
 
Příloha 2: Individuální příprava mužů a žen 
  

Rozpočet reprezentace, nová položka – mezinárodní turnaje 

Uvítal bych zřízení nové rozpočtové položky ve výši 20 – 30 000 Kč, ze které by se mohly ve 

výjimečných případech krýt náklady reprezentantů na turnaje. Rád bych například přispěl na nějaký 

turnaj J. Krejčímu, který byl sice po vítězství v Pardubicích odměněn nominací na ME, nyní se ale 

ukazuje, že to zase až taková odměna není, protože by se tam dostal i tak na rating. Kristýna Petrová 

se zase nemůže zúčastnit z rodinných důvodů Mistrovství Evropy, místo toho se ale zúčastní 

zavřeného mužského velmistrovského turnaje v Řecku, kam bychom jí mohli uhradit cestovní 

náklady. Předpokládám, že se během roku ještě může něco podobného vyskytnout. 

 

Diskuze: Dohodnuto, že nová položka rozpočtu se nebude vytvářet a místo toho se navýší rozpočet 

v položce V1.16 (mezinárodní turnaje v ČR). 

 

Usnesení 123/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 



 
 

 

 

 

8. Zpráva předsedy TK 
 

Svou zprávu uvedl A. Ambrož. 
 
Školení trenérů II. třídy 
Pokračování školení trenérů II. třídy při MČR mládeže. 
Kouty na Desnou 9. – 11. března 2018 
 
Harmonogram: 
 
PÁ 9. 3. 2018 
18:30 - 20:00    -  2 hod. 
20:15 - 21:45    -  2 hod. 
 
SO 10. 3. 2018 
9:30 - 11:00      -  2 hod. 
11:15 - 12:45    -  2 hod. 
14:30 - 16:00    -  2 hod. (Od 14 se hraje 1. kolo!) 
16:15 - 17:45     - 2 hod.  
18:30 - 20:00     - 2 samostudium 
20:30 - 22:00     - 2 hod. 
 
NE 11. 3. 2018 
9:30 - 11:00        - 2 hod. (Od 9 se hraje 2. kolo) 
11:15 - 12:45      - 2 hod. 
14:00  - 15:30     - 2 hod. 
15:45 - 17:15    -   2 hod. 
 
Celkem 22 hod. přednášek, 2 hod. samostudia. 
 
Příprava a organizace školení v Koutech A. Ambrož, zajištění lektorů M. Vokáč 
 
Konference trenérů 
Budou dvě. Jedna v Praze, druhá ve východní části ČR. 
Termín: 12. května na Strahově (sobota), druhá ve stejném termínu. 
Organizace: A. Ambrož 
 
Diskuze: Detaily školení nepatří na VV, je potřeba vyřešit s pořadatelem MČR a účastníky.  
Bylo doporučeno dát pro obě konference různé termíny, kdyby se někomu termín nehodil či chtěl 
navštívit obě akce.  
 
Návrh z KŠS Vysočina 
E. Kořínková zaslala návrh z krajské konference KŠS Vysočina týkající se školení trenérů IV. třídy. 



 
 

 

 

 
Navrhujeme zjednodušit harmonogram školení trenérů IV. třídy - školení i zkoušky by mohly 
proběhnout v jeden den podobně jako u školení rozhodčích. Podle Koncepce vzdělávání trenérů 
šachu musí pro obnovení IV. třídy zájemce absolvovat školení znovu - doporučujeme, aby bylo toto 
upraveno, obnovení IV. třídy aby bylo možné také účastí na semináři pro trenéry jako u vyšších tříd (v 
praxi se tak již děje, ale tato informace není v oficiálním materiálu ŠSČR uvedena). 
 
Diskuze: A. Ambrož informoval, že na novelizaci předpisů pracuje člen TK Ondřej Matějovský a tento 
návrh z KŠS Vysočina by měl být zohledněn.  
 
Usnesení 123/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 
 

9. Projekt KTCM 2018 a pravidla tvorby Listiny 
talentů 
 
Aktualizované návrhy projektu KTCM pro rok 2018 a pravidel tvorby Listiny talentů představil M. 
Vokáč, viz přílohy. 
 
Usnesení 123/10: VV ŠSČR schvaluje předložený projekt KTCM pro rok 2018. 

 

Usnesení 123/11: VV ŠSČR schvaluje pravidla tvorby Listiny talentů. 

 

Příloha 3: Projekt KTCM 2018 

 

Příloha 4: Pravidla tvorby listiny talentů 

 

10. Zpráva hospodáře 
 
Svou zprávu uvedl R. Svoboda. 
 
Hospodaření ŠSČR v roce 2017 

Na Konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě byl schválen rozpočet na rok 2017 se ztrátou 220.000 Kč. 

 

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 1.871.997,72 Kč. Na tento výrazný kladný výsledek hospodaření 

svazu má hlavní vliv navýšení plánovaných příjmů o cca 4,1 mil. Kč. Příjmy ze všech tří dotačních 

programů MŠMT (I., II., V.) byly proti předpokladu rozpočtu vyšší o cca 3,65 mil. Kč. Další výrazný 

podíl na navýšení má dar ČOV z výtěžku loterií, který obdržel ŠSČR v roce ve výši 1,674 mil. Kč, což je 

o cca 0,4 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet.  

 



 
 

 

 

V průběhu roku byly schváleny VV ŠSČR dodatečné úpravy a doplnění některých položek rozpočtu. 

Většinou se jednalo o položky v řádu desetitisíců korun. Výjimkou bylo rozhodnutí VV ŠSČR, 

poskytnout jednorázový příspěvek oddílům ve výši 3,0 mil. Kč. 

  

Z nákladové strany rozpočtu lze zjistit, že celkové výdaje byly o cca 2,0 mil, Kč vyšší, po odečtená 

příspěvku oddílům, jsou cca o 1,0 mil. Kč nižší, než rozpočet plánoval. U drtivé většiny položek nebyly 

výdaje významně překročeny a některé akce byly realizovány hospodárněji, případně se 

neuskutečnily, což je druhý důvod, proč skončilo hospodaření přebytkem. 

  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 17.332.272,27 Kč, z čehož jsou pohledávky 76.554 

Kč. 

 

Celková pasiva jsou 15.460.274,55 Kč, z čehož závazky svazu tvoří 1.136.213 Kč. Hlavní položkou je 

faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2018. Zbytek jsou závazky vyplývající z pracovněprávních 

vztahů a byly uhrazeny počátkem ledna. Celkové rezervy svazu jsou na počátku roku 2018 více než 

16,2 mil. Kč. 

 

Usnesení 123/12: VV ŠSČR schvaluje hospodaření ŠSČR za rok 2017. 

 

Příloha 5: Hospodaření ŠSČR 2017 

 

Příloha 6: Hospodaření ŠSČR 2017 – komentář 

 

Příloha 7: Výsledovka 

 

Příloha 8: Rozvaha analyticky 2017 

 

Příloha 9: Rozvaha 2017 

 

Příloha 10: Pohledávky 2017 

 

Příloha 11: Závazky fakturace 2017 

 

Příloha 12: Závazky ostatní 2017 

 
Rozpočet ŠSČR pro rok 2018 
Do návrhu rozpočtu byly proti předchozí verzi projednávané na předchozí schůzi VV promítnuty 

některé upřesňující změny dle požadavků reprezentační komise a dle výsledku hospodaření roku 

2017. K závěrečné diskusi je předkládán rozpočet s navrhovanou ztrátou 400.000 Kč. 

 



 
 

 

 

Diskuze: Bylo změněno několik položek, v příloze jsou označeny barevně. 

 

Usnesení 123/13: VV ŠSČR schvaluje návrh rozpočtu ŠSČR pro rok 2018. 

 

Příloha 13: Návrh rozpočtu ŠSČR 2018 

 

Nájemní smlouva Ostrava 
Na pracovišti v Ostravě dochází k úpravám nájemních vztahů. ČUS, která podnajímala kancelářské 

prostory i ŠSČR, chystala úpravu stávající smlouvy. Při tom zjistila, že dále podnajímat prostory není 

oprávněná, a tak došlo k úpravě nájemních vztahů. Je nám předkládán návrh podnájemní smlouvy 

ČSAD Ostrava a.s., stávajícího nájemce s účastí stávajícího majitele objektu BUSINESS CENTRUM 

Ostrava a.s. na smluvním vztahu. Podnájemní smlouva je navržen s výpovědní lhůtou tři měsíce, za 

finančních podmínek výhodnějších než byla od ČUS. Návrh smlouvy doporučuji ke schválení. 

 

Usnesení 123/14: VV ŠSČR schvaluje podnájemní smlouvu na pronájem kanceláře pro pracoviště 

sekretariátu SSČR v Ostravě. 

Příloha 14: Nájemní smlouva Ostrava 

Příloha 15: Nájemní smlouva Ostrava - plánek 

Různé 
V současnosti nejsou k dispozici metodické materiály z nabídky Šachového svazu: 
 

- Sbírka šachový úloh 
- Pat a Mat hrají šachy 
- Trénujeme s Figurkou 

 
U Sbírky šachových úloh se připravuje druhé opravené vydání. Pat a Mat hrají šachy je nahrazen 1. 

dílem Šachové cvičebnice a s dotiskem se nepočítá. Figurová školička je ještě k dispozici u vydavatele. 

Bohužel v současnosti zde probíhá soudní spor a jeho činnost je v současnosti blokována. 

 

Návrh usnesení 123/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

Úkol 123/1: uveřejnit na webových stránkách v sekci Šachy do škol – Metodické materiály informaci o 

změnách – sekretariát. 

11. Zpráva KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 



 
 

 

 

Připravujeme šachovou prezentaci na Olympijském festivalu 2018 v Brně a v Ostravě. Děkujeme 
Českému olympijskému výboru a panu Vlastimilu Chládkovi za finanční podporu. 
 
Pracujeme na opravách nového webu, pokračujeme v aktuálním zpravodajství – za leden na chess.cz 
vyšlo 22 článků. 
 
Facebook Šachového svazu překročil hranici 2000 fanoušků. 
 
Diskuze: V rámci podpory funkcionářů bylo dohodnuto objednání triček z fanshopu ŠSČR pro krajské 
funkcionáře. 
 
Usnesení 123/16: VV ŠSČR schvaluje 25.000 Kč na nákup triček pro funkcionáře. 
 
Usnesení 123/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 

12. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byly schváleny propozice MČR 2018 žen (ŠK QCC České Budějovice, z.s., 21. - 29. 6. 2018 v Českých 
Budějovicích), probíhá schvalování propozic MČR 2018 mužů (Ostrava Chess z.s., 28. 4. - 6. 5. 2018 
v Ostravě). 
 
Probíhají konkurzy na MČR 2018 žen v rapidu, MČR 2018 mužů v rapidu a MČR 2018 seniorů. 
 
Do konkurzů o pořadatele MČR 2018 družstev v rapidu a MČR 2018 družstev blesku se nepřihlásil 
žádný zájemce, konkurz bude zopakován. 
 
Soutěže družstev probíhají bez problémů. 
 
Usnesení 123/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 

13. Příprava Konference ŠSČR 2018 
 
O přípravě Konference ŠSČR informoval F. Štross. 
 
Pozvánka na Konferenci ŠSČR 2018 byla zaslána krajským svazům a ostatním hostům v řádném 

termínu 24. ledna. S pořádajícím Hotelem Slunce byly dohodnuty podmínky pronájmu sálu, 

ubytování, stravy, občerstvení atd.  

 



 
 

 

 

Finišují práce na dokumentech předkládaných konferenci. Všechny materiály budou postupně 

uveřejňovány na svazovém webu v sekci Konference ŠSČR 2018. 

 

Usnesení 123/19: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh Jednacího řádu pro Konferenci ŠSČR 2018. 

 

Usnesení 123/20: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu Konference ŠSČR 2018. 

 

Úkol 123/2: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům materiály ke Konferenci ŠSČR 2018 – 

sekretariát. 

 

Příloha 14: Návrh Jednacího řádu pro Konferenci ŠSČR 2018 

 

14. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na MŠMT byly zaslány požadované dodatky k programům I a II. 

Proběhla registrace českých hráčů na ME jednotlivců v Batumi včetně úhrady plateb. 

Obdrželi jsme pozvánku pro 2 představitele federace na slavnostní zahájení Turnaje kandidátů 
v Berlíně. Za ŠSČR se zúčastní předseda V. Novotný. 

Byly zjištěny podmínky rezervace zasedací místnosti v budově ČUS v Praze na Strahově pro účely 
konání kvalifikačního turnaje o olympiádu. ŠSČR může místnost využívat zdarma. Zasedací místnost č. 
234 byla již předběžně zarezervována v termínu 25. 5. – 3. 6. 

FIDE zaslala pololetní fakturu na 13.906,78 EUR, viz přílohy. V případě platby do 15. března obdržíme 
slevu na další faktuře ve výši 666,15 EUR. 

Online materiál byl zapůjčen na šachový turnaj při olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém kraji. 

Usnesení 123/21: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury FIDE ve výši 13.906,78 EUR. 

Usnesení 123/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Úkol 123/3: Proplatit fakturu FIDE – sekretariát – 15. 3. 2018. 

Příloha 16: Faktura FIDE 

Příloha 17: Rozpis položek na faktuře FIDE 

http://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/konference/konference-sscr-2018/


 
 

 

 

15. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
Ke 2. 2. zaslalo svůj seznam 59 oddílů. Seznamy jsou průběžně zapracovávány do databáze ŠSČR.  
 
Neuhrazené oddílové faktury 
Ke 2. 2. stále neuhradil jarní fakturu 2017 za členské příspěvky oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč).  
 
Podzimní faktury nebyly uhrazeny oddíly: 
 
TJ Union Plzeň - 11,- Kč (penále) 
TJ Jiskra Aš, z.s. - 17,- Kč (penále) 
TJ Sokol Horní Čermná - 21,- Kč (penále) 
Spolek Krásnodvorská MYSLIVNA - 551,- Kč (uhrazena částečně). 25. 1. zaslán dopis-upomínka. Po 
uplynutí 90 dní po splatnosti faktury bude všem členům pozastaveno členství. Faktura byla splatná 
k 1. 12. 2017. 
 
Diskuze: Předseda požádal o kontrolu TJ Sokol Kšice s RaPŘ a Stanovami, zda je ještě oddíl vůbec 
členem ŠSČR.   
 
Usnesení 123/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 

16. Různé 
 
Zpráva úseku mládeže 
Zprávu úseku mládeže předložil Z. Fiala. 

KM v současné době schvaluje propozice Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2018  

Mistrovství ČR družstev starších žáků 2018. Mistrovství ČR družstev mladších žáků uspořádá ŠK 

Spartak Ústí nad Labem od 15. do 17. června 2018 ve VOŠ a SŠ Varnsdorf. Mistrovství ČR družstev 

starších žáků uspořádá od 2. do 3. června ŠO TJ Sokol Zaječice v Chrudimské besedě Chrudimi. 

 

KM vyhlásila prodloužený konkurz na pořadatele Mistrovství dětí do 8 let, neboť se v původním 

termínu nepřihlásil žádný pořadatel.  

 

Ve dnech od 28. ledna do 2. února se uskutečnila Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018. ZODM se 

letos konala v Pardubickém kraji. Šachový turnaj se konal v Litomyšli od 29. 1. do 1. 2. 2018. Na 

zahájení zastoupil ŠSČR předseda KM, na zakončení zastupoval svaz předseda VV. 

 



 
 

 

 

KM připravuje podklady pro rozšířenou schůzi KM ŠSČR, která se uskuteční během Mistrovství ČR 

mládeže do 16 let. 

 

Usnesení 123/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 
Koncepce práce s talentovanou mládeží 
M. Vokáč předložil další verzi koncepce práce s talentovanou mládeží. Ani tato však po dlouhé diskuzi 
nebyla schválena. 
 
Usnesení 123/25: VV ŠSČR neschvaluje předloženou koncepci práce s talentovanou mládeží. 
 
Termín 124. schůze VV ŠSČR 
124. schůze VV ŠSČR se uskuteční 20. března v Praze na Strahově. 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:30. 

 

 

.....................................          ..................................... 

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 123/1: uveřejnit na webových stránkách v sekci Šachy do škol – Metodické materiály informaci o 

změnách – sekretariát. 

Úkol 123/2: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům materiály ke Konferenci ŠSČR 2018 – 

sekretariát. 

Úkol 123/3: Proplatit fakturu FIDE – sekretariát – 15. 3. 2018. 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 122. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Individuální příprava mužů a žen 
Příloha 3: Projekt KTCM 2018 

Příloha 4: Pravidla tvorby listiny talentů 

Příloha 5: Hospodaření ŠSČR 2017 

Příloha 6: Hospodaření ŠSČR 2017 – komentář 

Příloha 7: Výsledovka 

Příloha 8: Rozvaha analyticky 2017 



 
 

 

 

Příloha 9: Rozvaha 2017 

Příloha 10: Pohledávky 2017 

Příloha 11: Závazky fakturace 2017 

Příloha 12: Závazky ostatní 2017 

Příloha 13: Návrh rozpočtu ŠSČR 2018 

Příloha 14: Nájemní smlouva Ostrava 

Příloha 15: Nájemní smlouva Ostrava - plánek 

Příloha 16: Návrh Jednacího řádu pro Konferenci ŠSČR 2018 

Příloha 17: Faktura FIDE 

Příloha 18: Rozpis položek na faktuře FIDE 

 
 
 
 

 


