
 
 

 

 

Zápis ze 121. schůze VV ŠSČR 

Praha, 28. listopadu 2017 
 

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), Josef Novák (předseda RK), Marek Vokáč (předseda KPT), Jan Lamser (prezident 

ŠSČR) 

 

 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 13:15 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

 Schválení zápisu ze 120. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 121/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 120. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 120. schůze VV ŠSČR 
 

 Schválení programu 121. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 120. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 121. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

7 Zpráva KMK M. Petr 

8 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

9 Statut TK A. Ambrož 

10 Zpráva předsedy STK J. Malec 

11 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 



 
 

 

 

12 Podpora koružků - Jihočeský krajský šachový svaz V. Novotný 

13 Zpráva sekretariátu F. Štross 

14 Zpráva předsedy OK F. Štross 

15 Různé   

16 Závěr   

 

Diskuze: Vzhledem k účasti kapitána reprezentace mužů V. Jansy dohodnuto předřazení bodu Zpráva 

úseku reprezentace. 

Usnesení 121/2: VV ŠSČR schvaluje program 121. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 18. 10. - 27. 11. 2017: 

1) VV ŠSČR stanovil počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2018 na základě stavu členské základny k 31. 

10. 2017. 

2) VV ŠSČR schválil předložený rozpis MČR v bleskovém šachu 2017. 

 

3) VV ŠSČR schválil předložený rozpočet MČR v bleskovém šachu 2017. 

4) VV ŠSČR schválil vyhodnocení projektu Podpora oddílů ŠSČR. 

 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 121/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

6. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda. 

 

Smlouva se Sdružením korespondenčních šachistů 



 
 

 

 

Šachový svaz ČR každoročně poskytoval jako svému členu Sdružení korespondenčních šachistů 

dotaci, která byla před lety dohodnuta na 2,3 % z prostředků, která získávalo ještě z výnosů 

hospodaření společnosti Sazka. Obdobně byla výše dotace vypočítávána i v posledních letech, kdy 

hlavní zdroj prostředků na provoz plyne ŠSČR z MŠMT z programu V.  S ohledem na změny 

v podmínkách čerpání dotace (povinnost 25% prostředků použít na sportování mládeže, součástí 

programu V se staly i výnosy z loterií, které původně rozděloval ČOV, apod.), dohodli jsme s SKŠ 

novou rámcovou smlouvu. Její podstatou je dohoda o paušální úhradě prostředků na činnost ve výši 

120.000 Kč. Návrh smlouvy předpokládá, že bude uzavřena na období let 2017 až 2020. 

Usnesení 121/4:  VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy mezi ŠSČR a SKŠ a pověřuje V. Novotného jejím 

podpisem. 

Úkol 121/1: Podepsat smlouvu se SKŠ – V. Novotný.  

Příloha 2: Smlouva ŠSČR se SKŠ 

 

Pojištění statutárních orgánů ŠSČR 

Jednáme s pojišťovnou Kooperativa o uzavření pojištění statutárních orgánů. Pojištění by se 

vztahovalo na členy VV ŠSCR, generálního sekretáře a statutární orgány (členy VV) KŠS. Kalkulace 

pojistného byla zpracována v několika variantách. Navrhuje výši pojistné částky pro členy VV ŠČR a 

generálního sekretáře uzavřít na 20,0 mil. Kč, pro členy VV KŠS na 0,5 mil. Kč. Spoluúčast v případě 

vplácení pojistného „statutárovi“ je 0 Kč.  

 

Usnesení 121/5: VV ŠSČR schvaluje rámcový návrh podmínek pojištění statutárních orgánů ŠŠCR 

pojišťovnou Kooperativa a pověřuje R. Svoboda dojednáním podrobností pojistné smlouvy. 

 

Úkol 121/2: Dojednat podrobnosti pojistné smlouvy ohledně pojištění statutárních orgánů ŠSČR – R. 

Svoboda. 

 

Příloha 3: Pojistné podmínky 

 

Příloha 4: Kalkulace pojištění 

 

Spolupráce s nakladatelstvím Dolmen 

Galerie Dolmen pana Gabriela Slanicaye už třetím rokem sponzoruje ŠSČR ve formě spolupráce  při 

distribuci šachových publikací vydávaných svazem. Galerie zajišťuje bezplatně skladování a distribuci 

knih. Galerie Dolmen vlastní také šachové nakladatelství. Nakladatelství má záměr vytisknout knihu 

Šachové koncovky Richarda Biolka v počtu 2000 výtisků. Požádala nás o poskytnutí licence na 

autorská práva k této publikaci. Za poskytnutí licence nám nabízí 100 kusů této publikace.  

Nakladatelství chce rovněž do své distribuce zahrnout publikace ŠSČR za podmínek nákupu za 50 % 

konečné ceny.  



 
 

 

 

 

Usnesení 121/6: VV ŠSČR schvaluje poskytnutí jednorázové licence na autorská práva k vytištění 

knihy Šachové koncovky Richarda Biolka v počtu 2000 výtisků a pověřuje R. Svoboda uzavřením 

smlouvy. 

 

Usnesení 121/7: VV ŠSČR schvaluje prodej publikací ŠSČR z řady metodických materiálů panu 

Gabrielu Slanicayovi za cenu 50 % koncové ceníkové ceny. 

 

Úkol 121/3: Uzavřít smlouvu s Galerií Dolmen k poskytnutí licence na autorská práva knihy Šachové 

koncovky od R. Biolka – R. Svoboda. 

 

Usnesení 121/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

7. Zpráva KMK 
 

Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Vydali jsme tiskové zprávy o ME družstev a MS seniorů. O bronzové medaili Vlastimila Jansy vyšel 
článek například na webu aktualne.cz. 
 
Spustili jsme nový web ŠSČR. Pracujeme na připomínkách, které dorazily na email webmastera 
radim.boruvka@chess.cz. 
 
Diskuze: Probíral se především stav nového webu a připomínky k zlepšení jeho funkčnosti. Jako 
nutnost se jeví udržování staré databáze na http://db.chess.cz/soutez.php do té doby, než bude 
databáze plně funkční i na novém webu. 
 
Usnesení 121/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 5: Newsletter 11/2017 
 
Příloha 6: Monitoring 9/2017 
 
Příloha 7: Monitoring 10/2017 
 
 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace okomentoval M. Konopka. 

http://db.chess.cz/soutez.php


 
 

 

 

Hodnocení vystoupení českých týmů na ME družstev v Řecku 

Kapitáni reprezentace mužů a žen zaslali zprávu s hodnocením vystoupení českých týmů na ME 

družstev v Řecku, viz přílohy. 

Diskuze: V. Jansa okomentoval a doplnil svou zprávu. Probíralo se nevhodné chování V. Pláta 

v diskuzích na internetu v průběhu soutěže i mimo ní. Ačkoliv V. Jansa vyzdvihl Plátův přínos na ME a 

doplnil, že v místě konání s ním nebyly žádné problémy, bylo V. Plátovi uděleno oficiální napomenutí. 

Diskutovalo se také pokračování stávajících kapitánů reprezentace a případné vypsání konkurzu na 

tyto pozice. Dohodnuto, že současní kapitáni zůstanou ve funkci i pro rok 2018 s tím, že začátkem 

roku bude vypsán konkurz na tyto pozice od roku 2019 s vyhodnocením do konce dubna 2018. 

V průběhu roku 2018 pak bude vybraným kandidátům umožněno seznámit se s funkcí, aby ji mohli 

následně plynule převzít. 

Usnesení 121/10: VV ŠSČR uděluje napomenutí Vojtěchu Plátovi za nevhodné chování v průběhu ME 

družstev 2017. 

Usnesení 121/11: VV ŠSČR schvaluje prodloužení smluv s kapitány reprezentace V. Jansou a P. Hábou 

na rok 2018 a ukládá M. Konopkovi připravit konkurz na tyto funkce od roku 2019 s vyhodnocením 

nejpozději do konce dubna 2018. 

Úkol 121/4: Připravit konkurz na kapitány reprezentace od roku 2019 s vyhodnocením do konce 

dubna 2018 – M. Konopka. 

Příloha 8:  Zpráva z ME družstev mužů 

Příloha 9: Zpráva z ME družstev žen 
 
Návrh na zvýšení odměn trenérů na reprezentačních akcích mládeže a úpravu odměn reprezentace 

mládeže 

Komise pro práci s talenty a Komise reprezentačního úseku navrhují zvýšit od příštího roku odměny 

trenérům na reprezentačních akcích mládeže a upravit odměny reprezentace mládeže. Podrobnosti v 

přílohách. 

Diskuze: Vzhledem k četným připomínkám byly oba návrhy vráceny k dopracování.  

Úkol 121/5: Dopracovat pravidla odměňování trenérů na reprezentačních akcích – M. Vokáč. 

Úkol 121/6: Dopracovat úpravu odměn reprezentace mládeže – M. Vokáč. 

Příloha 10: Návrh na zvýšení odměn trenérů na reprezentačních akcích mládeže 
 
Příloha 11: Návrh odměn reprezentace mládeže na MS a ME 2018 
  

Zpráva Komise pro práci s talenty 

Kromě pravidelné zprávy o činnosti Komise pro práci s talenty předkládá Marek Vokáč důležitý 

materiál "Koncepce talentů 2018" o práci s talentovanou mládeží a koncepčním výhledem do roku 

2020. 



 
 

 

 

Diskuze: Na základě připomínek byla koncepce talentů vrácena k dopracování. Dále se diskutoval stav 

motivačních cen Evžena Gonsiora. Jako vůbec první vítězkou motivačních cen se stala Karolína 

Olšarová, která tak obdrží prémii 90.000 Kč. Slušné šance na tuto prémii mají i Jan Krejčí a Vojtěch 

Plát. Hovořilo se také o úpravě konceptu reprezentačních smluv v příštím roce. 

Usnesení 121/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Úkol 121/7: Dopracovat koncepci talentů – M. Vokáč. 

Úkol 121/8: Upravit koncept reprezentačních smluv pro rok 2018 – M. Konopka. 

Příloha 12: Zápis ze schůze KPT 
 
Příloha 13: Návrh koncepce práce s talentovanou mládeží 
 

9. Statut Trenérské komise ŠSČR 
 

A. Ambrož předložil ke schválení statut Trenérské komise ŠSČR, viz přílohu. 

 

Diskuze: Z. Fiala doporučil v organizační oblasti statutu místo nominace trenérů na mistrovství 

mládeže spíše schvalování nominace trenérů od pořadatelů. Vzhledem k dalším připomínkám bylo 

dohodnuto návrh koncepce ještě dopracovat. 

 

Úkol 121/9: Dopracovat statut trenérské komise – V. Novotný. 

 

Příloha 14: Návrh statutu TK ŠSČR 

 

10. Zpráva předsedy STK 
 
Zprávu STK předložil J. Malec. 
 
Byl vyhodnocen konkurz na závěrečné trojkolo Extraligy 2017/2018 (bude jako loni). 

 

Byl vyhlášen konkurz na MČR 2018 mužů a MČR 2018 žen. 

 

Zbývající konkurzy STK budou vypsány začátkem prosince. 

 

Soutěže družstev probíhají bez problémů. 

 

Usnesení 121/13: VV ŠSČR schvaluje příspěvek extraligovým družstvům ve výši 1.500 Kč/utkání na 

podporu on-line přenosu partií v 5. – 8. kole a zavazuje tímto výdajem (v celkové výši 36.000 Kč) 



 
 

 

 

rozpočet ŠSČR 2018. 

 

Usnesení 121/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

11. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu KM ŠSČR předložil Z. Fiala. 

Na začátku října 2017 zahájily dlouhodobé soutěže družstev mládeže – Extraliga mládeže 2017/2018 

a 4 skupiny 1. ligy mládeže 2017/2018. Tyto soutěže pokračovaly během posledního listopadového 

víkendu. 

 

V posledním říjnovém týdnu se uskutečnilo v Harrachově Mistrovství Čech mládeže do 12, 14 a 16 let 

a v Koutech nad Desnou se uskutečnilo Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. Obě soutěže 

proběhly bez problémů. Nejlepší hráči postoupili na Mistrovství ČR mládeže 2018. Pozornost si 

zaslouží Trenérská zpráva z Mistrovství Čech mládeže. 

 

V polovině listopadu se uskutečnilo v Harrachově Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let. Soutěž 

proběhla bez problémů. Devět nejlepších hráčů do 10 let postoupilo na Mistrovství ČR mládeže. 

Mistrovství ČR do 8 let je OPEN. 

 

Během Mistrovství Čech mládeže do 16 let a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let se 

uskutečnila setkání krajských manažerů KTCM s republikovým manažerem KTCM. Zde byly 

prodiskutovány problémy v jednotlivých krajích a byly objasněny podmínky závěrečné zprávy a 

vyúčtování KTCM. 

Komise mládeže jednala formou elektronické pošty. KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele 

Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2018 a konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev starších 

žáků 2018. KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2018. 

KM ŠSČR vyhodnotila Projekt podpory šachových oddílů a kroužků. Zásadní problém vznikl v 

Jihočeském šachovém svazu, kde předseda krajské KM nezaslal přehled oddílů a zkontrolované 

formuláře od oddílů republikovému manažerovi projektu. Pro rok 2018 upraví KM ŠSČR projekt tak, 

aby byla odstraněna kontrola na úrovni krajů. Kontrolu všech formulářů od oddílů si zajistí KM ŠSČR. 

Komise mládeže dále zkontrolovala údaje o soutěžích řízených KM ŠSČR v projektu Podpory oddílů 

ŠSČR. Zde si některé oddíly chybně uvedly údaje dle sezóny 2017/2018 namísto 2016/2017. Tyto 

údaje byly opraveny. TJ Lokomotiva Trutnov a SK Royal ČB si uvedly účast v 1. lize mládeže, aniž by 

v posledních letech obdobnou soutěž hrály. 



 
 

 

 

25. listopadu uplynul termín pro zaslání Závěrečných zpráv KTCM. V současné době zaslané materiály 

kontroluje republikový manažer KTCM. 

Doplnění do vyhodnocení Projektu podpory šachových oddílů a kroužků 2017 

KM ŠSČR vyhodnotila podklady zaslané od krajských KM a vypočetla dotace pro šachové oddíly a 

kroužky na základě řádně zaslaných a zkontrolovaných formulářů. Bohužel některé oddíly a některé 

kraje nepoužily aktuální formuláře pro rok 2017, což znesnadnilo zpracování a zvýšilo 

pravděpodobnost vzniku chyby. Na základě toho došlo k jedné administrativní chybě. Přestože oddíl 

Sokol Vrbno pod Pradědem zaslal přehled včas a byl i uveden v Krajském přehledu, nebyl zaveden do 

přehledu za ŠSČR. 

   

V oddílu Sokol Vrbno pod Pradědem splnilo podmínky projektu 11 hráčů a oddíl tak splnil podmínky 

pro 1. úroveň. 

 

KM ŠSČR navrhuje doplnění oddílu Sokol Vrbno pod Pradědem do vyhodnocení Projektu podpory 

šachových oddílů a kroužků 2017 a uznat oddílu dotaci ve výši 5.505 Kč a literaturu v hodnotě 550 Kč. 

 

Diskuze: Vyzdvihnuta byla obsáhlá trenérská zpráva J. Tůmy z MČech mládeže do 16 let v Harrachově. 

 

Usnesení 121/15: VV ŠSČR souhlasí s doplněním oddílu Sokol Vrbno pod Pradědem do vyhodnocení 

Projektu podpory šachových oddílů a kroužků 2017 a přiznává oddílu dotaci ve výši 5.505 Kč a 

literaturu v hodnotě 550 Kč. 

 

Usnesení 121/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

Příloha 15: Trenérská zpráva z MČech do 16 let v Harrachově 
 
Příloha 16: Závěrečná zpráva z MČech do 16 let v Harrachově 
 
Příloha 17: Závěrečná zpráva z MČech do 10 let v Harrachově 
 
Příloha 18: Zápis ze schůzky manažerů KTCM 
 

12. Podpora kroužků – Jihočeský šachový svaz 
 

V. Novotný informoval o námitce jihočeských oddílů, které byly vyřazeny z projektu Podpora 

šachových oddílů a kroužků na základě toho, že předseda krajské KM nezaslal přehled oddílů a 

zkontrolované formuláře od oddílů republikovému manažerovi projektu. 

 

Diskuze: Vzhledem k tomu, že jihočeské oddíly si své povinnosti splnily, bylo dohodnuto vyplatit jim 

kompenzaci v plné výši s výjimkou oddílu ŠA VŠTE, který neposlal podklady včas. Viníkem celé této 



 
 

 

 

situace byl předseda krajské KM, proto bude v roce 2018 projekt upraven tak, aby byla odstraněna 

kontrola na úrovni krajů, a vše zajistí KM ŠSČR. Vzhledem k velice špatné součinnosti ze strany 

Jihočeského svazu bylo rozhodnuto o snížení dotace pro kraj z položky rozpočtu V.10.8 (organizace 

sportu v KŠS) o 7.500 Kč na 28.200 Kč. 

 

Usnesení 121/17: VV ŠSČR snižuje dotaci Jihočeskému krajskému šachovému svazu z položky 

rozpočtu V10.8 o 7.500 Kč na 28.200 Kč. 

 

Usnesení 121/18: VV ŠSČR schvaluje jihočeským oddílům QCC České Budějovice, ŠACHklub Tábor a 

ŠACHklub Písek náhradu v plné výši za projekt Podpora šachových oddílů a kroužků. 

 

Konkrétní náhrada jihočeským oddílům: 

 

QCC České Budějovice obdrží 11.010 Kč a literaturu v hodnotě 1.600 Kč 
 
ŠACHklub Tábor obdrží 11.010 Kč a literaturu v hodnotě 1.500 Kč 
 
ŠACHklub Písek obdrží 5.505 Kč  a literaturu v hodnotě 300 Kč. 
 
ŠA VŠTE nebyla kompenzace přiznána, neboť oddíl (ani předseda KM JŠS) neposlal ŠSČR podklady 
včas. 
 

Pozn. zapisovatele: na základě rozhodnutí VV ŠSČR o náhradě jihočeským oddílům byla jejich námitka 

stažena. 

 

Příloha 19: Námitka jihočeských oddílů 

 

13. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Ke konci roku bývá sekretariát vždy maximálně vytížen, letos to je ještě znásobeno velkým množstvím 
projektů, které vyžadují rozsáhlou administraci a komunikaci s členskou základnou. A to ještě nebyly 
vypsány dotační programy MŠMT pro příští rok… 

Probíhá administrativní a účetní zpracování projektů Podpora oddílů a kroužků a Podpora oddílů 
ŠSČR. 

Byly rozeslány pokyny a podklady pro KŠS k fakturaci spojené s činností KTCM a položkou V10.8. 



 
 

 

 

Webmaster R. Borůvka je zahlcen úkoly vyplývajícími ze spuštění nového webu ŠSČR (odstraňování 
nedostatků a vylepšování dle připomínek členské základny). Bližší info ve zprávě KMK. 

V plném proudu je příprava MČR v bleskovém šachu. Probíhá zpracování přihlášek a kontrola plateb, 
ve spolupráci s Jiřinou Prokopovou byli domluveni rozhodčí, zajištěn fotograf, objednán reklamní 
panel a roll-up, byly objednány poháry, medaile a věcné ceny, s ČT byla uzavřena smlouva o zajištění 
pořadu, domluveni brigádníci atd. 

Ve spolupráci s manažerem Šdš M. Veselým byla spuštěna soutěž v řešení šachových diagramů na 
výukovém portálu LearningChess. Vzhledem k poměrně nízké účasti (18 účastníků, z toho 12 škol a 6 
oddílů) byla prodloužena možnost přihlášek až do konce listopadu. 

F. Štross byl 6. 11. na komisi ČAUS obhajovat nominaci reprezentačního úseku ŠSČR na Akademické 
MS 2018 v Aracaju, Brazílie. Oba nominovaní hráči, Tadeáš Kriebel a Karolína Olšarová, byli komisí 
ČAUS schváleni. 

Ve spolupráci s hospodářem R. Svobodou byl na MŠMT odeslán upravený rozpočet programu V. 

Na MŠMT byl zaslán výkaz výsledků z Mistrovství světa mládeže do 18 let v Uruguayi, kde Natálie 
Kaňáková obsadila bodované 16. místo, a z Mistrovství Evropy družstev, kde naši muži obsadili 
bodované 14. místo. 

Byly připraveny smlouvy s pořadateli Mistrovství Čech do 10 let a Mistrovství Čech do 16 let a 
Mistrovství juniorek a polofinále Mistrovství ČR juniorů do 20 let. 

Byla zkontrolována vyúčtování mistrovských akcí v Liberci, Mostě, Koutech nad Desnou, Harrachově, 
Kovářské. 

Na FIDE byly odeslány žádosti o titul GM pro Pavla Šimáčka a o titul WGM pro Karolínu Olšarovou. 

Zpracovány podklady ze školení trenérů v Táboře, Lanškrouně, Frýdku-Místku, Hradci Králové a 
Jihlavě. 

Online materiál byl zapůjčen na úvodní extraligové dvojkolo (Litovel, Lysá, Labortech Ostrava) a na 
MČR juniorek a polofinále MČR juniorů. 

Licence rozhodčích byly vyřízeny pro Veroniku Šmajzrovou, Josefa Láchu, Rostislava Huňu a Michala 
Macha. 

Z Pražského šachového svazu přišla pozvánka na konferenci PŠS konanou 6. 12. od 18:00 
v Holešovicích. Z KŠS Vysočina jsme obdrželi termín jejich konference – 3. 2. 2018 pravděpodobně 
v Jihlavě. 

Usnesení 121/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

http://www.chess.cz/learningchess-a-vyhlaseni-souteze-v-reseni-sachovych-diagramu/
https://ratings.fide.com/title_applications.phtml


 
 

 

 

14. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

 

Neuhrazené jarní oddílové faktury 
K 24. 11. stále neuhradil jarní fakturu za členské příspěvky oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč).  
 
Žádost o prominutí penále Spolku Krásnodvorská Myslivna 
M. Pokrupa žádá o prominutí penále šachového oddílu Spolek Krásnodvorská Myslivna za pozdní 
úhradu jarní faktury z důvodu ohrožení další existence oddílu. Další info v neveřejné příloze. 
 
Podzimní faktury 
Začátkem listopadu bylo vygenerováno a na oddíly rozesláno 359 podzimních faktur. K 24. 11. 
podzimní fakturu ještě neuhradilo 114 oddílů. 
 
Registrace členů 
Je registrováno 18.310 členů, z toho 13.136 aktivních a 5.174 neaktivních. Od poslední zprávy OK bylo 
nově zaregistrováno 431 aktivních členů. 
 
Nový oddíl 
V Moravskoslezském kraji byl založen nový oddíl Šachová škola Bohumín. 
 
Technické přestupy 
Byly schváleny dva technické přestupy (Jiří Horák a Tomáš Rösner). 
 
Změna federace Maxima Mazureta 
Obdrželi jsme žádost o změnu federace Maxima Mazureta. Jedná se o desetiletého hráče, který je 
registrován pod moldavskou federací a v Česku žije 1 rok. Momentálně se účastní seriálu turnajů 
Přeboru Prahy mládeže. Úsek reprezentace i STK s přestupem souhlasí. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány nové třídy trenérů a rozhodčích. 
 
Třídy trenérů: 
- školení 4. třídy - Tábor 
- školení 4. třídy - Praha 
- školení 4. třídy - Lanškroun 
- školení 4. třídy - Frýdek-Místek 
- školení 4. třídy - Hradec Králové 
- školení 3. třídy - Frýdek-Místek 
 
Třídy rozhodčích: 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=13909428


 
 

 

 

- seminář a školení 2. a 3. tříd - Olomouc 
- seminář a školení 3. tříd - KŠS Karlovy Vary 
- seminář a školení 2. tříd – Zlín 
 
Usnesení 121/20: VV ŠSČR zamítá prominutí penále pro šachový oddíl Spolek Krásnodvorská Myslivna 
za pozdní úhradu faktury. 
 
Usnesení 121/21: VV ŠSČR schvaluje změnu federace Maxima Mazureta. 
 
Usnesení 121/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkol 121/10: Zaslat žádost o změnu federace Maxima Mazureta na FIDE – sekretariát. 
                                                          

15. Různé 
 
Zpráva předsedy ŠSČR 
V. Novotný uvedl svou zprávu (vzhledem k později dodaným podkladům je zařazena až v bodě 
Různé). 

Sport a stát po parlamentních volbách – co nás čeká? 
Jako zásadní pro budoucnost sportu v ČR se jeví nejbližší kroky hnutí ANO 2011 v této oblasti. 

Sportovním expertem hnutí je známý hokejový brankář a nově i poslanec Milan Hnilička. Jednání o 

vládě ukáží, zda sport opustí MŠMT a bude spravován přes agenturu, jak zmiňuje volební program 

vítězného hnutí. Ten pro zajímavost přikládám. Mimochodem žádná jiná strana se sportu nevěnovala 

tak podrobně.  

SPORT – volební program hnutí ANO 2011  

Sport v České republice je v současné době na okraji zájmu a podle toho také vypadá jeho stav. 

I proto jsou dobré výsledky českých sportovců o to větším úspěchem. Problémem je především 

nevyjasněné financování a celková koncepce sportu. Naším cílem je tak v první řadě zařadit sport, 

jako samostatnou položku do státního rozpočtu, výrazně navýšit výdaje státu na sport a nastavit 

pravidla tak, aby financování sportu bylo zcela transparentní. Jsme si vědomi, že základní tělovýchova 

neboli školní sport, je v kompetenci ministerstva školství. Nicméně systémové řešení podpory všech 

ostatních forem sportu, jako jsou vrcholový, výkonnostní, či masový, by měla zajistit nově vytvořená 

Agentura na podporu a řízení sportu. Jde o systémové řešení, které by mělo být podpořeno 

vytvořením a schválením zákona o sportu a následně střednědobé Koncepce podpory rozvoje sportu 

– zpracovat dvouleté akční plány realizace, vyhodnocení a kontroly plnění úkolů definovaných 

Koncepcí na léta 2018–2022 a 2020–2021. Naše cíle v podpoře a rozvoji sportu: 

 

• Podpora školního sportu a pohybových aktivit mládeže;  



 
 

 

 

• Výchova trenérů, jejich motivace a zapojení na základních školách a centrech volného času;  

• Systematická výchova talentů, podpora sportovních středisek a center mládeže a nově uvažovaných 

sportovních národních olympijských center, nebo center krajského sportu;  

• Zvýšená podpora prioritních sportů (olympijské a kolektivní);  

• Podpora státní reprezentace;  

• Podpora sportu hendikepovaných, v rámci systémového řešení oblasti sportu implementujeme 

příslušné články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením tak, aby byl zajištěn rovný přístup;  

• Vytvoření reálného registračního rejstříku sportovců;  

• Zajištění dlouhodobého financování sportu ve všech výkonnostních úrovních;  

• Jasně definovat jednotlivé subjekty, které budou příjemci dotací a z jakých programů budou 

financovány;  

• Pasportizace sportovní infrastruktury v České republice;  

• Výstavba multifunkčních sportovišť v každé větší obci, zároveň modernizace stávajících sportovišť;  

• Vytvoření podmínek pro přístup veřejnosti na tato sportoviště, především ta školní či univerzitní;  

• Modernizace olympijských sportovních center, jako jsou Nymburk či Račice;  

• Modernizace a optimalizace využití stávajících významných sportovišť, jako je např. mamutí 

skokanský můstek v Harrachově;  

• Podpora výstavby nově připravovaných projektů – multifunkční hokejová aréna a fotbalový stadion 

v Brně Za Lužánkámi, Horácký stadion v Jihlavě, Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské pro 

gymnastiku v Praze, rychlobruslařský areál Martiny Sáblíkové v Novém Městě na Moravě, 

plochodrážní stadion v Mariánských lázních a jiné pro sport významné stavby. Přestože základní 

tělovýchova je v kompetenci ministerstva školství, nová agentura pro rozvoj a řízení sportu by měla 

být koncepčním garantem pro stanovení obecných principů tělovýchovy a pohybových aktivit 

mládeže.  

• Budeme podporovat zdravý životní styl v osnovách, především pro základní školy.  

• Vytvoříme komplexní motivační program pro děti od předškolního věku (včetně handicapovaných) 

k výuce všestranné pohybové gramotnosti a základů zdravého životního stylu.  

• Od školního roku 2018–2019 zavedeme ve spolupráci se sportovními svazy systém návaznosti 

organizované sportovní činnosti pro studenty přecházející ze středních škol na univerzity, založením 

tzv. Univerzitních lig. Navrhneme systém financování pro výstavbu sportovní infrastruktury.  

• Zmapujeme potřeby rekonstrukce starých a výstavbu nových sportovišť dle požadavků měst a obcí, 

ale i sportovních klubů, sokolů apod.  

• Na základě toho vytvoříme investiční plán, který podpoří výstavbu všech úrovní sportovní 

infrastruktury. Nejen sportovišť pro rozvoj vrcholového sportu, ale i hřišť, sportovišť a workoutových 

center pro každodenní sportovní aktivity všech věkových kategorií.  

• Menší projekty budou financovány z ministerstva pro místní rozvoj, větší projekty by pak měly být 

financovány v rámci samostatné kapitoly sportu na principu 1-1-1 (1 díl investice obec, 1 díl kraj a 1 

díl stát), kterou plánujeme výrazně navýšit. 

 

 



 
 

 

 

Aktuálně z MŠMT 

MŠMT zveřejnilo první dotační výzvy pro rok 2018, a to programy VI (akce) a VII (postižení sportovci). 
Na základě dlouhodobé kritiky byla u akcí nastavena podrobná kritéria a postupy hodnocení žádostí, 
kdy se krom druhu akce a sportu a formálních záležitostí hodnotí i historie akce, šance ČR na úspěch 
či počet diváků. Nově je k akcím připojen i investiční program (s trváním do roku 2024), který ovšem 
zcela bezprecedentně vyjmenovává jen omezený počet olympijských sportů, které o takovou dotaci 
mohou žádat, proti čemuž se musíme ohradit. Ohledně podoby ostatních programů není zatím 
mnoho známo, čeká se mj. na poslední jednání odstupující vlády, kde je poslední šance, že by se 
schválila výjimka a sport by nebyl posuzován projektově, ale programově. Začátkem prosince by měly 
být stěžejní programy vyhlášeny. 

ČOV a ČUS 
Účastnil jsem se porady předsedů svazů ČUS, kde byl ustaven vyjednávací tým pro hájení zájmů svazů 
na politické úrovni (mezitím již proběhla setkání s náměstkem K. Kovářem, ministrem S. Štechem či 
sportovním expertem ANO2011 M. Hniličkou). 
  
V rámci ČOV jsem se účastnil jednání VV, dvoudenního výjezdního zasedání Komise neolympijských 
sportů či zahájení sjezdu ANOC, tedy setkání zástupců 205 národních olympijských výborů, což byl 
největší úspěch naší sportovní diplomacie.    
 
Usnesení 121/23: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 
 
Přesun v položce rozpočtu V15.10 
V položce rozpočtu V15.10 (administrativní práce komisí) bylo dohodnuto přesunout 5.000 Kč 
z Klasifikační subkomise do Úseku reprezentace. 
 
Usnesení 121/24: VV ŠSČR schvaluje přesunutí 5.000 Kč v položce rozpočtu V15.10 z Klasifikační 
subkomise do Úseku reprezentace. 
 
Termín 122. schůze VV ŠSČR 
Předběžným termínem pro 122. schůzi VV ŠSČR je čtvrtek 18. ledna. 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 19:35. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 

 



 
 

 

 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 121/1: Podepsat smlouvu se SKŠ – V. Novotný. 

Úkol 121/2: Dojednat podrobnosti pojistné smlouvy ohledně pojištění statutárních orgánů ŠSČR – R. 

Svoboda. 

Úkol 121/3: Uzavřít smlouvu s Galerií Dolmen k poskytnutí licence na autorská práva knihy Šachové 

koncovky od R. Biolka – R. Svoboda. 

Úkol 121/4: Připravit konkurz na kapitány reprezentace od roku 2019 s vyhodnocením do konce 

dubna 2018 – M. Konopka. 

Úkol 121/5: Dopracovat pravidla odměňování trenérů na reprezentačních akcích – M. Vokáč. 

Úkol 121/6: Dopracovat úpravu odměn reprezentace mládeže – M. Vokáč. 

Úkol 121/7: Dopracovat koncepci talentů – M. Vokáč. 

Úkol 121/8: Upravit koncept reprezentačních smluv pro rok 2018 – M. Konopka. 

Úkol 121/9: Dopracovat statut trenérské komise – V. Novotný. 

Úkol 121/10: Zaslat žádost o změnu federace Maxima Mazureta na FIDE – sekretariát. 

Přílohy: 

Příloha 1: Zápis ze 120. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Smlouva ŠSČR se SKŠ 
Příloha 3: Pojistné podmínky 

Příloha 4: Kalkulace pojištění 

Příloha 5: Newsletter 11/2017 
Příloha 6: Monitoring 9/2017 
Příloha 7: Monitoring 10/2017 
Příloha 8: Zpráva z ME družstev mužů 

Příloha 9: Zpráva z ME družstev žen 

Příloha 10: Návrh na zvýšení odměn trenérů na reprezentačních akcích mládeže 

Příloha 11: Návrh odměn reprezentace mládeže na MS a ME 2018 

Příloha 12: Zápis ze schůze KPT 

Příloha 13: Návrh koncepce práce s talentovanou mládeží 

Příloha 14: Návrh statutu TK ŠSČR 

Příloha 15: Trenérská zpráva z MČech do 16 let v Harrachově 

Příloha 16: Závěrečná zpráva z MČech do 16 let v Harrachově 

Příloha 17: Závěrečná zpráva z MČech do 10 let v Harrachově 

Příloha 18: Zápis ze schůzky manažerů KTCM 

Příloha 19: Námitka jihočeských oddílů 


