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Zápis z Konference  

Šachového svazu České republiky 
 

konané dne 24. 2. 2018 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

 

Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím: 55/59 – 93,22 %: 

Pražský šachový svaz (5/5): Drahotský, Kovář, Wadura, Partl, Křivánek 

Středočeský šachový svaz (6/6): Tryhubová, Švejdar, Skála, Burda, Kolašín, Žamboch 

Jihočeský šachový svaz (3/3): Sýkora, Odehnal, Bernáth 

Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Sunek, Kříž, Pelikán 

Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman, Lorenc, Radics 

Ústecký krajský šachový svaz (3/3): Babička, Chrz, Maščák 

Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Průdek, Zikuda, Trejbal 

Královéhradecký krajský šachový svaz (3/3): Urban, Slavík, Dusbaba 

Pardubický krajský šachový svaz (3/3): Kalhous, Janeček, Janeček 

Krajský šachový svaz Vysočina (3/3): Kořínková, Šimečková, Fiala 
Jihomoravský šachový svaz (5/5): Lahodný, Hampel, Hurta, Šťastná, Slepánková 

Šachový svaz Zlínského kraje (4/4): Sviták, Svoboda, Růčka, Veselý 

Šachový svaz Olomouckého kraje (1/3): Gorba 

Moravskoslezský krajský šachový svaz (6/6): Záruba, Vilášek, Kopec, Záleský, Novák, Kniezková 

Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/3): Mrkvička, Mrkvičková 

Sdružení šachových problémistů ČR (2/3): Krejnický, Petras 

 

Delegáti s hlasem poradním a hosté:  

Lamser, Novotný, Malec, Novák, Vokáč, Štross, Křivánek Nguyenová 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Konferenci ŠSČR zahájil v 10:05 předseda ŠSČR Viktor Novotný.  

 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE ŠSČR 
K navrženému programu, rozeslanému v řádném termínu 30 dní před začátkem konference, nebyly 

žádné připomínky. Program byl následně vizuální většinou schválen. 

 

 

3. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE ŠSČR 

Předložený Jednací řád Konference ŠSČR byl bez připomínek schválen. 

 

 

4. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
Konference zvolila pracovní předsednictvo v tomto složení: Viktor Novotný, Jan Lamser, Rostislav 

Svoboda, Zdeněk Fiala a Eva Kořínková.  

Pracovní předsednictvo po krátké poradě zvolilo předsedajícím konference Viktora Novotného.  
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5. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Konference zvolila mandátovou komisi v tomto složení: Jiří Krejnický, Trang Křivánek 

Nguyenová, Jitka Kniezková. 

 

 

6. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 
Konference zvolila návrhovou komisi v tomto složení: Miroslav Hurta, Jan Malec a Milan Petras. 

 

 

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2017, VYSTOUPENÍ 

PŘEDSEDY VV ŠSČR  
Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2017 byla jako podkladový materiál zaslána delegátům 

konference a zveřejněna na webu ŠSČR. Zprávu stručně okomentoval a doplnil V. Novotný. 

Připomněl dotační kauzu MŠMT, kvůli které musel být pro sportovní svazy nejdůležitější program 

5 v průběhu roku znovu vypsán a program 4 byl dokonce bez náhrady zrušen. Nicméně díky 

novému vypsání programu 5 dostal ŠSČR neplánovaně o téměř 3 mil. Kč víc, což v rámci podpory 

klubového života vyřešil tak, že vyhlásil nový projekt na podporu oddílů. 

V. Novotný dále zmínil úspěch na diplomatickém poli, kdy byl jako zástupce neolympijského 

sportu zvolen do VV ČOV a díky tomu jsou šachy zase trochu více vidět. 

Zmíněny byly také problémy s novým webem ŠSČR, který byl po dlouhých přípravách konečně 

spuštěn na podzim loňského roku. Poděkování patří Martinu Petrovi, který se do toho v nelehké 

situaci vložil a značnou měrou pomohl ke spuštění, byť je stále co vylepšovat. 

Na závěr svého projevu zmínil V. Novotný ještě dvě důležité novinky, které budou spuštěny 

v letošním roce, a sice nový rejstřík sportovních organizací MŠMT a GDPR (nařízení EU na 

ochranu osobních údajů). Na oboje se ŠSČR již intenzivně připravuje. 

 

 

8. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 
Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2017 včetně komentáře a všech příloh bylo zveřejněno na webu 

ŠSČR. Zprávu doplnil hospodář Rostislav Svoboda a okomentoval především ty položky, kde se 

čerpání lišilo od plánovaného rozpočtu. 

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 odečtení 

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.  
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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. Největší závazek 

za dodavateli je faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2018 (356.870,42 Kč). Další jsou 

závazky za tuzemskými dodavateli (348.126,76 Kč), které byly uhrazeny v měsíci lednu. Zbytek 

jsou závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a byly uhrazeny počátkem ledna. Celkové 

rezervy svazu jsou na počátku roku 2017 více než 16,2 mil. Kč. 

P3.1. Z toho 20.110 Kč rapid turnaje, 9.030 Kč bleskové turnaje a 450.804 Kč ostatní turnaje.  

P3.2. Z toho tituly hráči 44.441. Kč, tituly rozhodčí 13.358 Kč, tituly trenéři 3.148 Kč, převod hráče 

z jiné federace 13.135 Kč. 

P3.3. V této položce jsou částečně ukryty i poplatky za FIDE rating. U některých soutěží jsou 

hrazeny s LOK dohromady a nejsou rozúčtovány.   

P3.6. Položka nebyla původně plánována, protože startovné se v tomto turnaji dříve nevybíralo. 

Tomuto navýšení příjmové položky odpovídá navýšení výdajů. 

P3.7. Položka je v plnění nižší oproti plánu, protože ten byl chybně vypočten z výdaje 550 tis. Kč, 

který byl následně ve výdajové položce snížen na 450 tis. Kč, ale plánovaný příjem již nebyl 

opraven. 

P3.8. V roce 2017 byly mimořádné vysoké příjmy z převodů soutěží – 43.000 Kč. 

P4.1. Stormware 8.313 Kč – barter za účetní program. 

 AVE kontakt – banner 10.000 Kč. 

P4.4. Z toho pronájem materiálu 9.405 Kč, provize z prodeje reklamních předmětů 2.659 Kč, 

ostatní příjmy drobné položky. 

V1.1. a V1.2. Náklady nižší proti plánu díky nižší ceně za pobyt v místě. 

V1.3. Zvýšení výdajů bylo schváleno VV na navýšení počtu členů výpravy. 

V1.11. Soutěže nebyly obsazeny v předpokládaném počtu. 

V2.15. Soutěže se neuskutečnily.  

V6.5. Podmínky přidělení cen E. Gonsiora ve výši 90.000 Kč splnili Karolína Olšarová, Jan Krejčí 

a Vojtěch Plát. 

V12.7. Hlavními položkami jsou smlouva s agenturou Bison&Rose 240.000 Kč, 40.000 Kč 

vyhlášení cen svazu při MČR v blesku, zbytek menší položky. 

V17.13. Z toho navýšení členského vkladu Artesa 20.900 Kč, příprava meetingu ECU 2016 7.000 

Kč (pořadatel nenárokoval v roce 2016), pronájem šachového materiálu – 10.000 Kč – oproti tomu 

příjem 10.000 Kč v pol. P4.1., kurzové ztráty 9.142 Kč. Další výdaje jsou drobné položky.  

V17.14. Prémie za výsledek na ME družstev mužů 6 x 25.000 Kč, prémie za výsledek na Mitropa 

cup muži 5 x 4.000 Kč, odměna za výsledek na MS mládeže Lhotská 14.000 Kč, dar spol. Sokrates 

14.000 Kč. 

 

9. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
Zprávu Revizní komise okomentoval předseda RK Josef Novák. 

Především zmínil, že úkol pro VV ohledně celkové revize legislativy ŠSČR nebyl zcela naplněn, 

stále trvá a neměl by být nadále odkládán na neurčito. Hlavní doporučení a závěry ze zprávy RK 

jsou: 

 

- na všech jednotlivých účetních dokladech vždy uvádět přímý a jednoznačný odkaz na 

příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR, které je uvedeno v zápise (číslo zápisu a 

bod), apod., 

- před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2017 zaslat všechny konečné sestavy 

účetní závěrky, 

- zajistit převod soutěží družstev na nový web včetně příloh (tedy zpráv z kol, pgn souborů), 
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- schválit předložené čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2017,  

- schválit předložený návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2018. 
 
      

10. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE, DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM 

ZPRÁVÁM (ad 7 – 9), SCHVALOVÁNÍ 
Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Krejnický: z 59 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 

55 (93,22 %) – konstatoval, že konference je usnášeníschopná a při hlasování je pro schválení 

prostou většinou zapotřebí 28 hlasů a v případě hlasování dvoutřetinovou většinou 37 hlasů. 

 

Diskuze: 

 

R. Wadura – dotazál se, jak se bude řešit souhlas členů ohledně GDPR. 

 

V. Novotný - odpověděl. Na řešení se momentálně pracuje s advokátem J. Navrátilem. Jednou 

z možností je vytvoření tzv. Kodexu ŠSČR k ochraně osobních údajů, ke kterému by se členové 

připojili a řídili se jím. Zmínka o tom je také již v novém návrhu Stanov ŠSČR. Materiály k této 

problematice chystá také ČUS. Ideálním řešením by byla speciální online aplikace přímo na webu 

ŠSČR.   

 

R. Wadura – dotaz, proč se v dokumentu o čerpání rozpočtu liší čísla oproti výsledovce. 

 

R. Svoboda – vysvětlil, dotyčná kolonka v dokumentu je tam čistě pro porovnání s loňským rokem. 

Některé akce v dané kapitole se zrušily a vzhledem k tomu, že v dokumentu není zapnuta 

automatická funkce sčítání, čísla pak s výsledovkou nesedí. 

 

P. Záruba – dotázal se, zda se doporučuje dát nový článek o zpracovávání osobních údajů členů ve 

Stanovách ŠSČR také do oddílových stanov. 

 

V. Novotný – odpověděl. Nejedná se o univerzální návod pro oddíly, problematiku oddílů to úplně 

neřeší. Např. TJ mohou zastřešovat více sportů a toto je určeno čistě pro šachové členy. 

Doporučení, jak se k tomu postavit, by mohla dát ČUS. 

 

P. Chrz – doporučil VV, aby ohledně GDPR tlačil na ČUS ohledně servisu a jednotného mustru pro 

všechny svazy, kraje a oddíly. Dále zmínil výbornou propagaci olympiády dětí a mládeže a 

doporučil VV, aby to zužitkoval. Kritizoval postup vytváření nového webu se dvěma firmami a 

dotázal se, jaká je mezi nimi spolupráce a kolik celkem vytvoření nového svazového webu stálo. 

 

V. Novotný – reagoval. ČUS se na GDPR připravuje a bude svazům, krajům i oddílům nápomocna. 

Propagace ODM se objevila na všech svazových kanálech a těžko najít další způsob, jak to dál šířit. 

Navíc většina materiálů patří ČT a ČOV, takže není možné si s nimi dělat cokoliv. Každopádně 

ODM má velký potenciál a ohlas a je pozitivní, že na příští ODM v Karlovarském kraji v roce 2020 

šachy opět nebudou chybět. 

 

R. Svoboda – vyjádřil se k webu. Přehled celkových nákladů za svazový web byl předložen na 

loňské konferenci. Od té doby byly výdaje na web ve dvou položkách hospodaření: V12.9 

(rekonstrukce webu ŠSČR), kde byl plán 50.000 Kč a skutečnost 53.864 Kč. Druhou položkou je 

V12.2 (pronájem webu), kde byl plán 50.000 Kč a skutečnost 51.709 Kč. Nic dalšího se za web již 
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neplatilo. Většinu oprav si provádí ŠSČR sám pomocí vlastních zaměstnanců a za vícepráce se 

oběma firmám nic neplatí. 

 

V. Novotný – doplnil, že spolupráce s oběma firmami byla dobrá. Než projekt převzal Martin Petr, 

tak problémy v komunikaci byly spíše na straně ŠSČR. 

 

M. Maščák – dotaz ohledně pronájmu webu, zda ŠSČR nezamýšlel provozovat jej na vlastních 

zařízeních. Webový server by vyšel zhruba na polovinu současných výdajů. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Pokud by ŠSČR využíval jen server pro nový web, tak by celková částka 

byla podstatně nižší. Starý web a databáze stále běží na původním serveru, za který se původně 

platila podstatně nižší paušální částka podle smlouvy. S přípravami na spuštění nového webu byla 

smlouva s poskytovatelem vypovězena a přešlo se na měsíční fakturaci do té doby, než bude nový 

web spuštěn. Bohužel spuštění nového webu se jednak protáhlo a navíc je nutné nyní stále udržovat 

při životě i starou databázi. Provozovat vlastní server ŠSČR neuvažuje, není to rozumná cesta, 

nejsme odborníci. 

 

M. Maščák – dotaz ke konkretizaci položky V12.7 (Pojekt PR výdaje). 

 

R. Svoboda – odpověděl. Komentář k této položce byl rozepsán v podkladových materiálech – 

„Hospodaření ŠSČR 2017 – komentář“. Hlavní položkou je smlouva s agenturou Bison & Rose na 

240.000 Kč, dále 40.000 Kč na Výroční ceny ŠSČR, zbytek jsou menší položky. 

 

Schvalování: 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 

2017.“ – 50 pro, 0 proti, 4 se zdržel – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 

2017.“ – 51 pro, 0 proti, 4 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

 

11. ZMĚNA LEGISLATIVY ŠSČR 
V. Novotný představil navržené změny legislativy ŠSČR, viz podkladový materiál. 

 

Změna Stanov ŠSČR 

 

U předložených návrhů ke změně Stanov ŠSČR se vyskytlo několik protinávrhů, především od Z. 

Urbana z KHŠS. Před hlasováním o pozměňovacích návrzích proběhla na návrh předsedajícího 

krátké přestávka, během které se doladily formulace usnesení. 

. 

Hlasování o návrhu usnesení: „V článku 4, odstavci 1, písmenu d) Stanov ŠSČR se termín hráči 

nahradí termínem fyzické osoby.“ – návrh byl schválen optickou většinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „V článku 8, odstavci 2, písmenu d) a v článku 13, odstavci 6, 

písmenu b Stanov ŠSČR se doplní: volí „místopředsedu“. – návrh byl schválen optickou většinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „V článku 8, odstavci 7, písmenu a) Stanov ŠSČR se termín „hráčů“ 

nahradí termínem „osob.“ – návrh byl schválen optickou většinou. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „V článku 13, odstavci 6 Stanov ŠSČR se mezi písmeno b) a c) 

doplní nové písmeno c) ve znění schvaluje výši členských příspěvků a poplatků a následná písmena 

se přeznačí.“ – návrh byl schválen optickou většinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „V článku 20, odstavci 3 Stanov ŠSČR se mění nabytí účinnosti na 1. 

5. 2018“ – návrh byl schválen optickou většinou. 

 

Po schválení pozměňovacích návrhů původního návrhu se přešlo na hlasování o celkovém schválení 

navržených změn Stanov ŠSČR. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Stanovy ŠSČR v navrženém znění 

včetně pozměňovacích návrhů.“ – 46 pro, 2 proti, 4 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Změna Ekonomické směrnice ŠSČR 

 

1) Členský příspěvek individuálních členů 

 

V předloženém návrhu je členský příspěvek navrhován ve výši 300 Kč s tím, že 200 Kč by šlo 

ŠSČR a 100 Kč na KŠS. 

 

P. Chrz navrhl nejprve hlasovat o tom, zda individuální členovou budou moci hrát soutěže družstev 

a až teprve po vyjasnění této zásadní věci hlasovat o výši členského příspěvku. 

 

Poté proběhla krátká diskuze, ze které vyplynulo, že návrh na znemožnění účasti individuálních 

členů v mistrovských soutěžích družstev slouží především jako ochrana klubového života. Někteří 

z delegátů však poukazovali na to, že individuální členové tím budou diskriminováni. 

 

Před hlasováním požádal předsedající V. Novotný mandátovou komisi o přepočítání delegátů. J. 

Krejnický uvedl, že přítomno je 54 delegátů a pro schválení prostou většinou je zapotřebí 28 hlasů. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR v prováděcích předpisech 

stanovit, že individuální členové se nemohou účastnit mistrovských soutěží družstev.“ – 28 pro, 20 

proti, 6 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

Před hlasováním o skutečné výši členského příspěvku pro individuální členy navrhl předsedající V. 

Novotný nejprve hlasovat o tom, zda příspěvky individuálních členů budou pro všechny kraje 

jednotné, tzn. každý kraj za ně bude vybírat stejnou částku. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila jednotné členské příspěvky 

individuálních členů pro všechny KŠS.“ – návrh byl schválen optickou většinou. 

 

Poté se přešlo k hlasování o výši členského příspěvku pro individuální členy v pořadí, v jakém byly 

návrhy předloženy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila členské příspěvky pro individuální 

členy ve výši 300 Kč s tím, že 200 Kč půjde ŠSČR a 100 Kč na KŠS.“ – 15 pro, 21 proti, 16 se 

zdrželi – návrh nebyl schválen. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila členské příspěvky pro individuální 

členy ve výši 1500 Kč s tím, že 1200 Kč půjde ŠSČR a 300 Kč na KŠS.“ – návrh nebyl schválen 

optickou menšinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila členské příspěvky pro individuální 

členy ve výši 400 Kč s tím, že 200 Kč půjde ŠSČR a 200 Kč na KŠS.“ – 30 pro, 15 proti, 8 se 

zdrželo – návrh byl schválen. 

 

2) Úprava sazebníku náhrad cestovného 

 

KŠS Vysočina zaslal následující návrh na úpravu sazby cestovného v příloze D1, článku 3.1: 

 

a) při cestě jedné či dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 4 Kč/km. 

b) při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 6 Kč/km. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila úpravu cestovného v Ekonomické 

směrnici ŠSČR v příloze D1, článku 3.1. s účinností od 26. 2. 2018 následovně: a) při cestě jedné či 

dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 4 Kč/km. b) při cestě tří a více osob nebo při převozu 

materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 6 Kč/km.“ – návrh byl schválen optickou většinou. 

 

 

12. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2018 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2018 představil R. Svoboda, viz podkladový materiál. 

 

V letošním roce, kdy ŠSČR bude přijímat dotace již jen z MŠMT (z ČOV už neobdržíme podíl na 

výnosu z daně ze sportovních sázek) není v době přípravy tohoto rozpočtu známo, jaká bude výše 

dotace. Dokonce u rozhodujícího programu V nejsou dokonce ani vypsány podmínky pro podání 

žádostí. Z tohoto důvodu VV ŠSČR při přípravě rozpočtu vyšel z loňské výše dotace v jednotlivých 

programech. Samozřejmě s vědomím, že situace může být odlišná.  

 

Při návrhu rozpočtu na rok 2018 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která 

odpovídá výdajům v loňském roce. Oproti předchozímu roku se navyšují položky v pravidelných 

soutěžích a také se objevují některé nové položky v přípravě reprezentantů ve všech kategoriích. 

  

Ve výdajových kapitolách se zvýšily některé dotace na uspořádání mládežnických turnajů. 

  

Konferenci je předkládán návrh rozpočtu se ztrátou 660.000 Kč, která je zdůvodněná výtečným 

hospodařením svazu v minulých letech.  

 

Diskuze: 

 

J. Slavík – dotázal se na důvod, proč skončil sponzor extraligy. 

 

V. Novotný – odpověděl. Z pohledu spolumajitele tht, pana Továrka, již sponzorství extraligy 

naplnilo svůj účel, což je propagace jeho advokátní kanceláře a nyní bude věnovat prostředky na 

jiné projekty, především lokální v Brně a okolí. ŠSČR se pokusil oslovit několik potenciálních 

sponzorů, ale bohužel bezúspěšně. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje rozpočet ŠSČR na rok 2018“. – 53 pro, 

0 proti, 0 se zdržel – návrh byl schválen. 

 

 

13. RŮZNÉ, DISKUZE 
J. Slavík – dotázal se, zda VV neuvažoval o zvýšení startovného pro extraligové a případně ligové 

týmy vzhledem ke ztrátě extraligového sponzora. 

 

V. Svoboda – odpověděl. Vzhledem k finanční situaci svazu by to nebylo korektní. 

 

P. Chrz – podivil se, že extraligová práva byla prodána za 150 000 Kč, přičemž kdysi VV tvrdil, že 

se nebudou prodávat za částky okolo 200 000 Kč. Spolu s V. Sejkorou proto kdysi oslovili 

potenciálního sponzora s požadavkem okolo 500 000 Kč, což nevyšlo. Pokusí se jej oslovit znovu 

s žádostí o nižší částku. 

 

V. Novotný - odpověděl, že cenu určuje trh a nemá problém jednat o nižších částkách, pokud jiní 

zájemci nejsou. Přitom mezitím vizibilita soutěže díky aktivitám ŠSČR mnohonásobně stoupla.  

 

M. Vokáč – představil statistiku srovnání naší mládežnické špičky se světovou mládežnickou 

špičkou v jednotlivých věkových kategoriích a poukázal na největší rozdíly. Světová špička 

obvykle odehraje za rok mnohem více partií a především proti podstatně silnějším soupeřům. 

Vyzval k větší angažovanosti odpovědných činovníků, aby se tyto rozdíly smazaly. Dále kritizoval 

partie hrané zrychleným tempem, které vedou u mládeže k mnoha škodlivým návykům a doporučil 

hrát více partií klasickým tempem. 

 

M. Maščák – podpořil myšlenku, že mládež by měla hrát více partií vážným tempem, což je ale 

hlavně věc trenérů. Vystoupení M. Vokáče mu přišlo jako lobování za osobní zájmy, přičemž spíš 

očekával koncepci a návrh, jakým způsobem se k tomu postavit. 

 

M. Vokáč – odpověděl. Koncepce mládeže šla jako podkladový materiál na poslední schůzi VV a 

každý si ji může vyhledat na webu. 

 

R. Burda – kritizoval, že zápočet elo listiny v rapid šachu je zdarma a zápočet v klasickém šachu je 

zpoplatněn. Mělo by to být naopak. Na příští konferenci navrhne změnu. 

 

 

14. USNESENÍ KONFERENCE ŠSČR 
J. Malec z návrhové komise shrnul a přednesl všechna schválená usnesení konference. 
 

 

15. ZÁVĚR 
Předsedající V. Novotný poděkoval všem delegátům a hostům za účast a popřál šťastnou cestu 

domů. Konference byla ukončena v 15:17. 

 

 

Zapsal: František Štross Ověřili: Viktor Novotný 

  Rostislav Svoboda 
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Příloha: Usnesení Konference ŠSČR 2018 

 

 

Usnesení konference Šachového svazu České republiky 
konané 24. 2. 2018 v Havlíčkově Brodě 

I. Konference ŠSČR schválila: 

1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2017. 

2. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2017. 

3. Stanovy ŠSČR v navrženém znění včetně následujících změn: 

a) v čl. 4 odst. 1 písm. d) termín „hráči“ se nahradí termínem „fyzické osoby“ 

b) v čl. 8 odst. 2 písm. a) termín „hráčů“ se nahradí termínem „osob“ 

c) v čl. 8 odst 7 písm d) a čl. 13 odst. 6 písm. b) se doplní volí „místopředsedu,“ 

d) v čl. 13 odst. 6 se mezi písm. b) a c)  doplní nové písmeno c) ve znění „schvaluje výši 

členských krajských příspěvků a poplatků“ a následná písm. se přeznačí 

e) v čl. 20 odst. 3 se mění nabytí účinnosti na 1. 5. 2018 

4. Výši členského příspěvku individuálního člena ve výši 400 Kč. Text v příloze D1 čl. 1 

Ekonomické směrnice se za větou „Společně s členskými příspěvky ŠSČR vybírá i krajské 

členské příspěvky, jejíž výši určují konference jednotlivých KŠS.“ doplňuje o větu „Za každého 

individuálního člena náleží KŠS 200 Kč.“. 

5. S účinností od 26. 2. 2018 úpravu sazeb přílohy D1 Ekonomické směrnice v čl. 3.1 následovně: 

a) při cestě jedné či dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 4 Kč/km, 

b) při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 6 Kč/km 

6. Rozpočet ŠSČR na rok 2018 v navrženém znění. 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí: 

Zprávu RK ŠSČR za rok 2017. 

III. Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR: 

V prováděcích předpisech stanovit, že individuální členové se nemohou účastnit mistrovských 

soutěží družstev. 

Zapsali: Miroslav Hurta, Jan Malec, Milan Petras 

 


