Zápis ze 122. schůze VV ŠSČR
Praha, 18. ledna 2018
Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Michal Konopka
Omluven: Zdeněk Fiala
Hosté: František Štross (generální sekretář), Antonín Ambrož (předseda TK), Vlastimil Jansa (kapitán
reprezentace mužů), Josef Novák (předseda RK), Marek Vokáč (předseda KPT), Jiřina Prokopová (KR),
Radim Borůvka (webmaster a sekretář ŠSČR)

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schůzi zahájil v 10:35 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem
Viktor Novotný.

2. Schválení zápisu ze 121. schůze VV ŠSČR
Usnesení 122/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 121. schůze VV ŠSČR.
Příloha 1: Zápis ze 121. schůze VV ŠSČR

3. Schválení programu 122. schůze VV ŠSČR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bod programu

Předkladatel
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Přidělení 1. trenérské třídy Igorsu Rausisovi

V. Novotný
V. Novotný
V. Novotný
F. Štross
V. Novotný
F. Štross
A. Ambrož
A. Ambrož
A. Ambrož

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zpráva úseku reprezentace
Zpráva úseku mládeže
Zpráva hospodáře
Zpráva KMK
Zpráva předsedy STK
Zpráva KR
Hodnocení MČR v bleskovém šachu 2017
Zpráva sekretariátu
Zpráva předsedy OK
Změna Jednacího řádu VV ŠSČR
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Diskuze: Domluveno předřazení bodů úseku reprezentace a KR a zrušení bodu Koncepce práce
s talentovanou mládeží.
Usnesení 122/2: VV ŠSČR schvaluje program 122. schůze VV ŠSČR.

4. Přehled usnesení per rollam
Usnesení per rollam v období 29. 11. 2017 - 17. 1. 2018:
VV ŠSČR schválil vyzvednutí zálohy z běžného účtu ŠSČR ve výši 200.000 Kč na vyplacení cenového
fondu a dalších výdajů spojených s MČR v bleskovém šachu 2017.

5. Zpráva předsedy ŠSČR
Zprávu předsedy uvedl V. Novotný.
Sport a stát
Ministrem školství byl 13. 12. 2017 jmenován Robert Plaga, který působil na MŠMT jako náměstek.
Ve vládním prohlášení se hovoří o vládním zmocněnci pro sport (měl by jím pravděpodobně být
poslanec ANO Milan Hnilička), který by připravil zřízení samostatné agentury. Podmínkou navyšování
rozpočtu sportu má být transparentnost a větší efektivita využívání veřejných prostředků. Nový zákon
o sportu, podpora všech oblastí včetně přímé podpory klubů a TJ atp. Uvidíme, jaký bude vývoj po
očekáváném nevyslovení důvěry menšinové vládě ANO.
MŠMT mezitím zveřejnilo nově formulované dotační výzvy pro rok 2018, a to programy REPRE a
TALENT, a to s navýšenou alokací. Během svátků jsme ve spolupráci se sekretariátem, hospodářem a

repre úsekem připravili žádosti, vzhledem ke spoustě novinek to bylo obzvlášť náročné. MŠMT zcela
změnilo systém úspěšnosti, zmizely tabulky za umístění do 16. místa atp. Vychází se primárně
z dosavadní podpory a pak hlavně kvality žádostí. Do úspěšnosti se nově počítá pouze jedna
nejúspěšnější disciplína a z ní pouze umístění na MS do 8. místa. Jsme v režimu projektů jako všechny
neziskovky, výjimka pro sport nebyla do vlády ani předložena.
Program V bude vyhlášen až v roce 2018, důvodem je i změna příslušné legislativy k 1. 1. 2018.
MŠMT zveřejnilo první poznatky z chystaného spuštění rejstříku sportovců k 1. 7. 2018 (nařizuje
zákon o sportu). V tuto chvíli je pro nás zásadní informace, že rejstřík bude kontrolovat sportovce
s rejstříkem obyvatel a musíme tedy mít v naší databázi v pořádku jméno, datum narození, u cizinců
státní občanství, ale hlavně i adresu člena, a to ve formátu jako adresu trvalého pobytu v rejstříku
obyvatel – MŠMT doporučuje kontrolovat podle RÚIAN (registr územní identifikace, adres a
nemovitostí). Oddíly byly na tuto novinku upozorněny v rámci letošního procesu registrace u ŠSČR
pro rok 2018, protože naše databáze v tomto zjevně u některých členů obsahuje nedostatky.
ČOV
Účastnil jsem se komise neolympijských sportů a dvou VV ČOV. Zimní ODM 2020 budou
v Karlovarském kraji a mezi sporty jsou (již tradičně) i šachy. Šachy budou v průběhu OH
v Pchjongčangu propagovány i na Olympijském festivalu v Brně, koordinace se ujal M. Petr.
Předseda ČOV J. Kejval napsal MŠMT kritický dopis k programu infrastruktury VSA, kde jsou jako
možní žadatelé bezprecedentně a diskriminačně uvedeny pouze některé svazy.
Příprava Konference ŠSČR 2018
Připojuji průběžnou zprávu o plnění usnesení konference 2017. Vzhledem k turbulentním událostem
letošního roku jsme silně pozadu s přípravou nové legislativy a je potřeba do konference zvládnout
maximum možného. Jelikož vše vychází ze Stanov, připravil jsem návrh jejich změn k připomínkování,
schválení návrhu pro Konferenci předpokládám na příštím VV, mezitím ještě veřejné připomínkování
návrhu.
Diskuze: doplnit do úvodu IČ ŠSČR, umožnit zakládání oddílů 3 fyzickým osobám, které ručí společně
a nerozdílně za závazky oddílu.
Konference KŠSV – Jihlava 3. 2. 2018
E. Kořínková zve zástupce VV ŠSČR na krajskou konferenci do Jihlavy.
Statut Trenérské komise ŠSČR
Zapracoval jsem připomínky z minulé schůze do Statutu trenérské komise. Nikdo z okruhu dotčených
osob neměl dalších připomínek, proto ho předkládám ke schválení.
Každý řádek má svůj význam. Upravuje, co komise přímo schvaluje či řídí a co předkládá ke schválení
VV. Všechny zmíněné dokumenty komise připravuje, zajišťuje jejich zveřejnění na webu a

zapracovává změny. Za to, že toto všechno funguje, zodpovídá pověřený člen VV, do jehož
působnosti činnost komise spadá.
Statut může sloužit jako vzor i pro další komise.
Usnesení 122/3: VV ŠSČR schvaluje Statut Trenérské komise ŠSČR.
Usnesení 122/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.
Úkol 122/1: Vložit statut Trenérské komise na web – sekretariát.
Úkol 122/2: Vytvořit výroční zprávy pro Konferenci ŠSČR – předsedové komisí + sekretariát.
Úkol 122/3: Vytvořit a zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR - sekretariát.
Příloha 2: Průběžná zpráva o plnění úkolů konference
Příloha 3: Návrh Stanov ŠSČR
Příloha 4: Pozvánka na konferenci KŠSV
Příloha 5: Statut Trenérské komise ŠSČR

6. Kontrola úkolů
F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.
Usnesení 122/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů.

7. Dálkové studium na FTVS UK
Informace o dálkovém studiu na FTVS UK za účelem získání kvalifikace trenérů 1. třídy předložil A.
Ambrož.
Na základě informací získaných na schůzce s vedením FTVS UK dne 15. 12. (viz příloha) navrhuji
realizovat studium na FTVS UK za účelem získání kvalifikace trenéra I. třídy šachu. Šachy v ČR nemají
vysoce kvalifikované trenéry pro individuální trénink. ČR tím ztrácí v kategorii mládeže pozice při ME
a mistrovství světa. Potřebujeme trenéry nejen vysoké šachové úrovně, ale i trenéry se všeobecným
vzděláním. Šachy na vysoké úrovni vyžadují šachové nejen umění, ale hráči musí být připraveni po

psychologické, psychické a sportovní úrovni. Finanční náročnost (náklady). Pouze na přednášky (max.
140 hod. specializace, viz zápis ze schůzky), což je cca 140 hod. krát 320,- Kč je 44 800,-/rok.
Diskuze: Za Trenérskou komisi by se komunikace s fakultou ujal J. Tůma. M. Vokáč upozornil, že
důležitá je obsahová náplň kurzu. Ne každý je ochoten studovat např. anatomii či biochemii, stejně
jako ne každý z trenérů by zvládl pohybové požadavky. A. Ambrož dodal, že šachisté by z tohoto měli
různé úlevy. Upozorněno, že pro ŠSČR má v tuto chvíli větší význam získávat trenérské třídy FIDE pro
reprezentační akce.
Usnesení 122/6: VV schvaluje přípravu studia na FTVS UK se začátkem na podzim 2018 a pověřuje
Trenérskou komisi přípravou smlouvy.
Příloha 6: Informace k dálkovému studiu na FTVS UK

8. Vyhodnocení soutěže Trénuj jako Navara
O vyhodnocení soutěže „Trénuj jako Navara“ informoval A. Ambrož
Výběrová komise ve složení A. Ambrož, M. Konopka, M. Vokáč dostala čtyři přihlášky, zpracované
lekce v elektronické podobě z „Šachy pro trenéry IV. třídy“.
První lekci č. 25 poslal pan David Kaňovský IM (Slavia Poruba), tren. II./2022, tren. FIDE, FELO 2405,
„Útok na krále ve středu šachovnice“.
Další soutěžícím byl pan Milan Boháček (Slávia Boskovice), tren. III./2017, FELO 2072 s lekci č. 12
„Základy pěšcových koncovek“.
Třetím soutěžícím byl pan Jiří Tůma FM, (TJ CHS Chotěboř), tren. II./2018, tren. FIDE, FELO 2261,
který poslal lekci, jako pan Kaňovský, č. 25 „Útok na krále ve středu šachovnice“.
Čtvrtým byl pan Martin Beil KM (ŠO Kunovice), tren. II./2024, FELO 2183, který poslal č. 14 „Mat na
poslední řadě“.
Výběrová komise vybrala jako vítěze pan Jiřího Tůmu, jehož zpracování lekce posoudila metodicky
dobře zpracované.
Výběrová komise doporučuje 122. VV ke schválení její rozhodnutí.

Diskuze: Měl by se určit rozsah přepracování. To by se následně mělo objevit ve smlouvě včetně
finančního ohodnocení.
Usnesení 122/7: VV ŠSČR schvaluje výběr Jiřího Tůmy zpracováním příručky „Šachy pro trenéry IV.
třídy“ do elektronické podoby dle schválených podmínek a pověřuje Trenérskou komisi přípravou
smlouvy.
Úkol 122/4: Připravit smlouvu s Jiřím Tůmou ohledně zpracování příručky Šachy pro trenéry IV. Třídy
– Trenérská komise, R. Svoboda.
Příloha 7: Vyjádření J. Tůmy k finanční náhradě

9. Přidělení 1. trenérské třídy Igorsu Rausisovi
A. Ambrož předložil návrh na přidělení 1. trenérské třídy Igorsu Rausisovi.
Igors Rausis, GM (Beskydská šachová škola z.s.), FIDE ELO 2643, zažádal o přidělení kvalifikace trenéra
I. třídy. Žádost poslána mailem panem Ing. Petrem Zárubou, ředitelem Beskydské šachové školy
současně se skenovaným diplomem ze Sportovní Akademie v Moskvě, kde studoval v letech 1986-88.
TK ŠSČR se dvakrát zabývala žádostí. Poprvé, zda se má žádost řešit. Hlasováním v poměru 5:0
rozhodla se žádostí zabývat. Podruhé, po schůzce na FTVS UK (15. 12. 2017), kde byly zjištěny
možnosti přidělení ze strany fakulty.
Jsou dvě možnosti: a) pan Igor Rausis předloží další dokumenty o studiu v Moskvě (všeobecné
předměty) a fakulta rozhodne, b) ŠSČR přidělí I. trenérskou třídu na základě diplomu z Moskvy.
TK rozhodla hlasováním v poměru 5:0 pro přidělení I. trenérské třídy ŠSČR.
Usnesení 122/8: VV ŠSČR schvaluje přidělení I. trenérské třídy GM Igorsu Rausisovi.

10. Zpráva úseku reprezentace
Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka.
Reprezentace 2018, smlouvy, širší reprezentace
Muži: exkluzivní reprezentační smlouvu v roce 2018 bude mít pouze David Navara (navrhovaná výše
200 000Kč). Dalších 10 hráčů bude v širší reprezentaci, rozdělené do tří skupin. V první bude Láznička

s Hráčkem, ve druhé Krejčí, Babula, Plát, Michalík a Štoček a ve třetí Žilka, Nguyen a Kriebel. Skupiny
jsou odstupňované podle výšky příspěvku na individuální trénink. Na individuální trénink
reprezentantů je navržena částka 166 500 Kč. Podrobnosti v příloze.
Ženy: širší reprezentace o 9 hráčkách ve dvou skupinách, rozdělených podle výšky příspěvku na
individuální trénink. V první skupině Olšarová, Worek, Petrová, Novosadová a Rodshtein. Ve druhé
skupině Sikorová, Kaňáková, Miturová a Richterová. Na individuální trénink reprezentantek je
navržena částka 125 000 Kč.
Usnesení 122/9: VV ŠSČR schvaluje složení širších reprezentací mužů a žen.
Příloha 8: Tabulka Smlouvy s reprezentanty
ME jednotlivců 2018
Individuální mistrovství Evropy v roce 2018 se koná v Batumi (Gruzie) od 16. března do 29. března.
Hrát mají: Navara (smlouva), Hráček (rating), Plát (rating) a Krejčí (odměna za loňské vítězství v
Pardubicích). Tito hráči by měli mít hrazeny náklady v plné výši. Z kádru širší reprezentace dále mají
zájem startovat Štoček, Kriebel a Nguyen. Navrhujeme jim poskytnout podporu na tento turnaj ve
výši 25 000Kč pro každého. Náklady na turnaj můžou přesáhnout 40 000Kč. Dále má startovat
juniorský reprezentant Jan Vykouk, jeho výdaje se hradí z rozpočtu mládežnické reprezentace.
Usnesení 122/10: VV ŠSČR schvaluje nominaci a finanční podporu na ME jednotlivců 2018 v Batumi.
Příloha 9: Aktualizovaný rozpočet ME Batumi 2018.
ME žen 2018
Individuální mistrovství Evropy žen v roce 2018 se koná ve Vysokých Tatrách na Slovensku od 7. do
20. dubna 2018. Z kádru širší reprezentace chtějí startovat Worek, Novosadová, Rodshtein a
Richterová. Z dalších oslovených hráček mají zájem Zpěváková a mládežnické reprezentantky Karin
Němcová a Koubová. Na organizaci mistrovství se bude podílet agentura Avekontakt, minulý týden
mě kontaktovali a nabídli slevy pro české hráčky. Na základě toho jsme aktualizovali rozpočet akce.
Náklady navrhujeme plně hradit Worek, Rodshtein, Novosadové a Richterové. Ostatním hráčkám
(Zpěváková, Koubová, Karin Němcová) navrhujeme zaplatit poplatky. Protože ani jedna z nich nemá
mezinárodní titul, jsou vyšší o 65 euro. Dále bychom těmto hráčkám dali příspěvek na účast.
Podrobnosti v příloze.
Diskuze: M. Konopka zmínil poměrně vysoký počet omluvenek i přes možnost hrazených nákladů.
Reprezentační úsek se tomu bude věnovat.
Příloha 10: Rozpočet ME žen 2018

Úprava rozpočtu reprezentace 2018
V příloze je úprava rozpočtu reprezentace na rok 2018. K částečným změnám došlo v položkách,
které jsou popsány v prvních třech bodech. Dále nám v minulých dnech dorazily propozice Mitropy.
Turnaj se hraje na tak vzdáleném místě, že musíme letět (s přestupem v Římě). I zde došlo k částečné
úpravě rozpočtu.
Příloha 11: Rozpočet reprezentace 2018
MČR jednotlivců 2018
Nebudu se opět podrobně rozepisovat o problému s letošním MČR mužů. V minulých týdnech jsem
to členům VV dostatečně popisoval v bohaté mailové korespondenci. Omezím se na základní
konstatování, že STK přidělila pořadatelství MČR 2018 do Ostravy v termínu 28.4. - 6. 5., který
koliduje se závěrečným trojkolem německé Bundesligy (29. 4. - 1. 5.) Stejný problém byl i v roce 2017
a znemožnil některým hráčům účast na přeboru. Nebudu opakovat argumenty, proč to je takto
špatně, už jsem je několikrát uváděl v mailech. Mrzí mě, že STK o možné kolizi věděla dlouho dopředu
a stejně rozhodla tak, jak rozhodla. Není také dobře, že před uzavřením konkursu nekontaktovala
Komisi reprezentačního úseku a neinformovala o situaci. O účast na MČR 2018 by přišli Hráček,
Babula a Michalík, kteří již dříve přislíbili účast v Německu. Viktor Láznička bude také hrát Bundesligu,
a má argument, proč se nezúčastní MČR.
Problém šlo vyřešit podle našeho názoru jednoduše - pokud se nepřihlásil žádný zájemce, který by
zorganizoval MČR 2018 jako otevřený turnaj ve vhodném termínu, mělo se přistoupit k variantě
uzavřeného turnaje. Soutěžní řád toto umožňuje a z hlediska hledání vhodného termínu je to
flexibilnější řešení.
Diskuze: Přidělení pořadatelství MČR v termínu Bundesligy byla chyba a v dané chvíli již není dobré
žádné řešení. Odebrání již uděleného pořadatelství není dobré z mnoha důvodů, mj. proto, že
pořadatel má již v různých grantech uvedeno, že pořádá MČR. Navržena byla možnost uspořádat pro
českou špičku náhradní uzavřený turnaj, jehož vítěz by automaticky získal nominaci na letošní
olympiádu v Batumi.
Usnesení 122/11: VV ŠSČR pověřuje úsek reprezentace možností uspořádání uzavřeného turnaje o
kvalifikační místo na olympiádu.
Úkol 122/5: Prověřit možnost uspořádání turnaje o kvalifikační místo na olympiádu – úsek
reprezentace.

Konkurs na místa reprezentačních kapitánů - aktuální stav
I přes oslovení několika kandidátů se konkursu pravděpodobně zúčastní jen Zbyněk Hráček (muži) a
Petr Hába (ženy). O účasti ještě přemýšlí Pavel Šimáček, ostatní zatím odmítli.
Motivační projekty pro rok 2018
Motivační projekty jsou nastaveny jako trvalý projekt a budou vypsány i pro rok 2018. Pravidla
zůstanou stejná s jedinou výjimkou, a sice omezí se počet partií s jedním silnějším hráčem na 4, aby
podmínka 20 partií se silnějšími hráči nešla obejít např. uspořádáním zápasu na 20 partií.
Úkol 122/6: Vypsat motivační projekty pro rok 2018 – úsek reprezentace.

12. Zpráva úseku mládeže
Zprávu úseku mládeže zaslal Z. Fiala.
V listopadu 2017 pokračovaly dlouhodobé soutěže družstev mládeže – Extraliga mládeže 2017/2018
a 4 skupiny 1. ligy mládeže 2017/2018.
Komise mládeže jednala během prosince a ledna formou elektronické pošty.
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2018 a Mistrovství ČR juniorů a
dorostenců 2018. Obě akce se uskuteční v Koutech nad Desnou od 9. do 17. března.
KM ŠSČR vyhlásila a vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2018 a
konkurz na pořadatele 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 ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a Polofinále MČR juniorů. KM ŠSČR
dále vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR škol.
Ve dnech od 28. ledna do 2. února se uskuteční Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018. ZODM se letos
koná v Pardubickém kraji. Šachový turnaj se koná v Litomyšli od 29. 1. do 1. 2. 2018. Nominace
krajských výprav jsou již uzavřeny.
Během Mistrovství ČR mládeže do 16 let se uskuteční rozšířená schůze KM ŠSČR a schůzka krajských
manažerů KTCM s republikovým manažerem KTCM.

Usnesení 122/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže.

13. Zpráva hospodáře
R. Svoboda informoval o hospodaření ŠSČR 2017 a návrhu rozpočtu ŠSČR pro rok 2018.
Rozpočet ŠSČR pro rok 2018
V návrhu rozpočtu jsou promítnuty požadavky komisí, které nebyly kráceny. V některých položkách
se požadavky předsedů komisí překrývaly. Většinou. Upravil jsem jen minimum položek, v případech,
kdy jsem věděl, že úprava vychází ze skutečného hospodaření v dané kapitole. Na základě všech
změn je předkládán ke schválení mírně ztrátový rozpočet.
Usnesení 122/13: VV ŠSČR schvaluje pracovní návrh rozpočtu ŠSČR pro rok 2018 a pověřuje
hospodáře svazu jeho konečným dopracováním a předložením ke konečnému schválení VV.
Úkol 122/7: Dopracovat konečnou verzi návrhu rozpočtu ŠSČR 2018 a předložit ji ke schválení – R.
Svoboda.
Příloha 12: Návrh rozpočtu ŠSČR 2018
Hospodaření ŠSČR v roce 2017
Na konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě byl schválen rozpočet na rok 2017 se ztrátou 220.000 Kč.
V předkládaném hospodaření je stávající hospodářský výsledek za rok 2017 plus 2.284.642. Kč.
V hospodaření není ještě zaúčtována faktura FIDE za rok 2017, která přišla 17.1. Faktura je vystavena
na 12,286.78 euro. A ještě nejsou započteny drobné výdaje uhrazené pokladnou. Konečný
hospodářský výsledek svazu bude tedy cca 1,95 mil. Kč.
Hospodářský přebytek, vyšší než bylo plánováno, jde na vrub především vyšší dotaci z MŠMT, než
bylo předpokládáno a úsporám v některých výdajových položkách.
Usnesení 122/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o hospodaření ŠSČR za rok 2017.
Příloha 13: Hospodaření ŠSČR 2017
Ostatní
Pojišťovnou Kooperativa byly předloženy návrhy smluv o pojištění statutárních orgánů ŠSČR a
krajských šachových svazů. Pojištění bude uzavřeno od 1. 1. 2018. Smlouvy budou po konečném
schválení zveřejněny na webu ŠSČR.
Usnesení 122/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.

14. Zpráva KMK
Zprávu KMK uvedl M. Petr.
Vydali jsme tiskové zprávy o tom, že Thai Dai Van Nguyen se stane nejmladším velmistrem české
historie, a také o MČR v bleskovém šachu a Výročních cenách.
Hledání posil do KMK bylo nadmíru úspěšné. Na inzerát zveřejněný na chess.cz se ozvalo více než 15
zájemců, se kterými nadále čile komunikujeme.
Připravujeme šachovou prezentaci na Olympijském festivalu 2018 v Brně.
Pracujeme na opravách nového webu.
Usnesení 122/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.
Příloha 14: Monitoring listopad 2017
Příloha 15: Monitoring prosinec 2017
Příloha 16: Newsletter 2017/12
Příloha 17: Newsletter 2018/1

15. Zpráva předsedy STK
Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec.
Byly vyhodnoceny konkurzy na MČR 2018 žen (ŠK QCC České Budějovice, z.s., 21. - 29. 6. 2018
v Českých Budějovicích) MČR 2018 mužů (Ostrava Chess z.s., 28. 4. - 6. 5. 2018 v Ostravě).
Byly vyhlášeny konkurzy na MČR 2018 žen v rapidu, MČR 2018 mužů v rapidu a MČR 2018 seniorů.
Soutěže družstev probíhají bez problémů.
Usnesení 122/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR.

16. Zpráva KR
Zprávu KR zaslal P. Harasimovič.

Od 1. ledna 2018 jsou v platnosti nová pravidla FIDE, jedná se pouze o drobnou úpravu pravidel
platných od prvního července loňského roku. Komise aktualizovala český překlad a ten byl zveřejněn
na webových stránkách ŠSČR. Komise předkládá tento překlad VV ke schválení.
Komise rozhodla uskutečnit v letošním roce školení rozhodčích FIDE a jako lektora FIDE navrhuje IA
Anastasiu Sorokinu, která má zkušenosti z akcí jako jsou mistrovství světa žen, FIDE Grand Prix nebo
Světový pohár a která je současně prezidentkou Běloruské šachové federace. Uspořádání školení je
podmíněno finanční podporu svazu, předběžná kalkulace je součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
Jako předseda KR ŠSČR jsem se rozhodl rezignovat na svoji funkci. Funkci předsedy budu vykonávat
do 31. 1. 2018 a poté zůstanu členem KR. Jako svého nástupce navrhuji IA Jiřinu Prokopovou, členku
KR ŠSČR od roku 2016.
Diskuze: Hovořilo se o statutu rozhodčích, jehož návrh byl předložen a vrácen k dopracování před
dlouhou dobou. J. Prokopová slíbila, že statut bude dokončen během tohoto roku. Pracuje se na
překladu dalších směrnic z FIDE.
Usnesení 122/19: VV ŠSČR schvaluje překlad pravidel šachu FIDE platných od 1. 1. 2018 a překlad
výkladu FIDE k pravidlům platným od 1. 7. 2017.
Usnesení 122/20: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci předsedy KR Petra Harasimoviče k 31. 1. 2018 a
jmenuje Jiřinu Prokopovou předsedkyní Komise rozhodčích s platností od 1. 2. 2018.
Příloha 18: Výklad FIDE k pravidlům
Příloha 19: Pravidla šachu FIDE 2018
Příloha 20: Pravidla šachu FIDE 2018 se změnami

17. Hodnocení MČR v bleskovém šachu 2017
MČR v bleskovém šachu 2017 zhodnotil F. Štross.
Zhodnocení
MČR v bleskovém šachu se za pořadatelství sekretariátu ŠSČR uskutečnilo 30. prosince
v Kongresovém centru Praha. Panovaly trochu obavy, zda nový termín na samém sklonku roku
nebude mít negativní vliv na účast, ale naštěstí se nepotvrdily. Naopak, účast byla ještě vyšší než
v předchozím roce. Turnaje se zúčastnilo rovných 250 hráčů, z toho 213 v kategorii open (o 34 více
než loni) a 37 v kategorii žen (stejně jako loni). Opět se osvědčily prostory v Kongresovém centru,
které jsou pro tento turnaj ideální s prostorným a dostatečně reprezentativním hracím sálem a vším,
co je k pořádání této velké akce potřeba.
Samotný turnaj proběhl hladce, stejně jako následné vyhlašování Výročních cen a výsledků. Oproti
loňskému roku se osvědčilo zasílání turnajového vkladu předem na účet ŠSČR, takže počet
nedorazivších klesl. Další výhodou bylo, že díky tomu se při prezenci netvořily téměř žádné fronty.

Druhou vydařenou novinkou, pocházející od rozhodčích, bylo nahlašování výsledků online z více míst
v hracím sále, což turnaj značně urychlilo, takže po tradičním zdržení na začátku byl turnaj zakončen
víceméně dle stanoveného časového plánu.
Jediným negativem byla nedostatečná nabídka občerstvení, přestože sortiment byl zboží objednán
stejně jako loni, kdy byl dostatečný. Až na místě se proto objednaly k chlebíčkům alespoň bagety.
Byla to chyba cateringové firmy, která nám poté nabídla slušnou kompenzaci ve formě vodních
barelů a kelímků zdarma, které nás v předchozím roce stály 7.358 Kč.
Námětem na vylepšení pro příští rok je přiobjednání HD projektoru s vysokým rozlišením, aby jednak
rozlosování, které se v kategorii open nově promítalo na obrazovky místo vylepování na nástěnky,
bylo lépe vidět, a jednak aby zůstávalo na určených obrazovkách po celou dobu kola (momentálně
byly všechny obrazovky krátce po zahájení kola přepnuty na přenos partií).
Odkazy
Výsledky kategorie open
Výsledky kategorie ženy
Fotogalerie
Televizní speciál
Článek k výsledkům
Článek k Motivačním a Výročním cenám
Partie
Rozpis
Vyúčtování
V příloze je celkové vyúčtování včetně vyúčtování jednotlivých položek rozpočtu (MČR blesk a KMK).
Hospodářský výsledek činí 20.427 Kč. Vyúčtování grantu od Magistrátu hl. m. Prahy již bylo
provedeno a zasláno na magistrát společně se závěrečnou zprávou.
Poděkování
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce a taktéž děkuji hráčům za účast a
důstojný průběh.
Diskuze: M. Konopka pochválil organizaci a úroveň turnaje a vyhlašování motivačních a výročních
cen. Diskutoval se předběžný termín v tomto roce. Vzhledem k tomu, že ME v rapidu a bleskovém
šachu se letos koná od 5. do 9. 12. (Skopje, Makedonie) přichází do úvahy i obvyklý termín v půlce
prosince (sobota 15. 12.). Další možné termíny jsou 22. 12. a 29. 12. V diskuzi ohledně námětů na
vylepšení padl návrh na pořízení stupňů vítězů. Doporučovalo se také nečekat příliš dlouho na
opozdilce a nalosovat 1. kolo podle původního časového plánu s tím, že opozdilci nastoupí až od 2.
kola. Padl také návrh na o něco prodlouženou přestávku vždy po několika kolech.
Usnesení 122/21: VV ŠSČR bere na vědomí informace o průběhu MČR v bleskovém šachu 2017.
Usnesení 122/22: VV ŠSČR pověřuje sekretariát ŠSČR pořádáním MČR v bleskovém šachu 2018.
Úkol 122/8: Zažádat o grant pro MČR v bleskovém šachu 2018 – sekretariát – 11. 4. 2018.
Příloha 21: Vyúčtování MČR v bleskovém šachu 2017

Příloha 22: Hospodářský výsledek jednotlivých položek rozpočtu

18. Zpráva sekretariátu
Zprávu sekretariátu předložil F. Štross.
Sekretariát se nenudil ani na konci roku, takže např. na obvyklou dovolenou mezi svátky nebyl
tentokrát žádný prostor. Nejnáročnější byla příprava a organizace MČR v bleskovém šachu (viz
samostatná zpráva) a vypracovávání žádostí o dotace MŠMT v programech I a II s uzávěrkou 29.
prosince.
Žádosti o dotace MŠMT v programech I a II měl na starosti Milan Petras a patří mu velký dík, že to
zvládl i přes svoji momentální zdravotní indispozici. Administrativně to bylo dost náročné, a aby se
vše stihlo odevzdat ve stanoveném termínu, vyčerpal Milan mnoho přesčasových hodin. Za pomoc
se zpracováním žádostí patří poděkování i V. Novotnému, M. Vokáčovi, R. Svobodovi a M. Konopkovi.
Další činnosti sekretariátu v posledním období:
Byl zpracován roční přehled výsledků ŠSČR pro MŠMT.
Byly připraveny smlouvy s pořadateli Mistrovství Čech žen a závěrečného trojkola Extraligy 2017/18.
S pořadateli MS v rapidu a blesku domluvena účast Viktora Lázničky.
M. Petras se spolu s A. Ambrožem zúčastnili schůzky se zástupci FTVS UK na téma studium trenérů I.
třídy.
Byly zajištěny různé úkoly a činnosti pro šachovou část Olympiády dětí a mládeže, která bude od
pondělí 29. 1. 2018 v Litomyšli.
Zpracovány podklady ze školení trenérů III. třídy v Praze.
Na FIDE byly odeslány žádosti o titul GM pro Nguyen Thai Dai Vana a WIM pro Kristýnu Novosadovou
a Natálii Kaňákovou.
Na FIDE byly odeslány a následně kladně vyřízeny žádosti o titul FM pro Davida Výprachtického,
Jindřicha Kubu, Lumíra Mrázka, Jiřího Lišku a o titul CM pro Pavla Haaseho.
Online materiál byl připraven a zapůjčen na extraligová dvojkola, na Open Praha a do Mariánských
Lázní.
V soutěži v řešení šachových diagramů na výukovém portálu LearningChess jsou již známi první tři
vítězové v individuální soutěži. Soutěž trvá do konce ledna a účastní se jí 12 škol a 9 oddílů.

Česká televize zaslala návrh smlouvy pro pořad V šachu v roce 2018 (plus barterovou smlouvu
s věcným plněním), viz přílohy. Jeden pořad vychází na 22.000 Kč bez DPH, tzn. 264.000 Kč bez DPH
na celý rok. V předchozím roce stál jeden díl 19.500 Kč bez DPH (234.000 Kč ročně).
Diskuze: M. Petr zmínil, že zdražení televizního pořadu V šachu je díky přechodu ze SD (standardní
rozlišení) na HD (vysoké rozlišení).
Usnesení 122/23: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s ČT na pořad V šachu pro rok 2018.
Usnesení 122/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.
Příloha 23: Smlouva s ČT na pořad V šachu 2018.
Příloha 24: Barterová smlouva k pořadu V šachu 2018

19. Zpráva předsedy OK
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross
Registrace členů
Na oddíly byly k aktualizaci rozesílány seznamy členů spolu s informačním dopisem, ve kterém jsou
uvedeny základní informace o dvou důležitých novinkách v tomto roce – GDPR a Rejstříku
sportovních organizací, který v tomto roce plánuje spustit MŠMT. Je důležité, aby všechna
požadovaná data členů ŠSČR v databázi byla v pořádku kvůli namátkovým kontrolám ze strany
MŠMT. Hrozí, že kdo nebude mít požadovaná data v pořádku, nedostane se do rejstříku a nebude
moct hrát mistrovské soutěže.
Ke konci roku 2017 měl ŠSČR 35002 členů, z toho 9330 mládeže. Z nich bylo pro rok 2017
registrováno 18.652 členů (ostatní jsou tzv. vyřazení), z toho 13.503 s platnou registrací a 5.149
s pozastaveným členstvím. Od počátku roku 2018 bylo nově přijato a zaregistrováno 142 členů.
Neuhrazené oddílové faktury
Ke 12. 1. 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)
Spolek Krásnodvorská MYSLIVNA - 551,- Kč (uhrazena částečně)
TJ Sokol Horní Čermná - 21,- Kč (penále)
Sokol Litenčice - 250,- Kč
TJ Bohemians Praha - 8.810,- Kč
Nový oddíl
V Pardubickém kraji byl založen nový oddíl TJ Sokol Nekoř.

Technický přestup
Byl schválen jeden technický přestup (Zdeněk Molík).
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd
V databázi byly aktualizovány nové třídy trenérů a rozhodčích.
Třídy trenérů:
- seminář 2. a 3. třídy - Praha
- školení 3. třídy - Frýdek-Místek
- školení 3. třídy – Praha
Třídy rozhodčích:
- seminář R2 a R3 + školení R3
- seminář R2 a R3 + školení R3 - Baník Havířov
Diskuze: F. Štross informoval o schůzce s JUDr. Jiřím Navrátilem, který nabídl pomoc při zavádění
GDPR.
Usnesení 122/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK.
Úkol 122/9: Založit datovou schránku – sekretariát.
Příloha 25: Informace MŠMT k zavedení Rejstříku sportovních organizací

20. Změna Jednacího řádu VV ŠSČR
Změnu Jednacího řádu VV ŠSČR předložil F. Štross.
Na základě změny Stanov ŠSČR v loňském roce ohledně hlasování per rollam, je ke schválení
předložena změna Jednacího řádu VV ŠSČR. Hlasování per rollam je přijato, pokud pro něj hlasuje
nadpoloviční většina členů příslušného orgánu. V předchozí verzi byly místo nadpoloviční většiny
uvedeny 3/5.
Usnesení 122/26: VV ŠSČR schvaluje předložené změny v Jednacím řádu VV ŠSČR.
Úkol 122/10: Zaktualizovat Jednací řád VV ŠSČR na webu ŠSČR – sekretariát.
Příloha 26: Jednací řád VV ŠSČR

21. Různé
Žádost o podporu Československého šachu
V. Novotný informoval o žádosti finanční podpory časopisu Československý šach ve výši 90.000 Kč, viz
příloha.

Usnesení 122/27: VV ŠSČR neschvaluje finanční podporu časopisu Československý šach. (M. Konopka
se zdržel hlasování)
KTCM 2018
M. Vokáč předložil první návrh znění projektu KTCM na rok 2018.
Úkol 122/11: Doladit znění projektu KTCM a předložit ke schválení – M. Vokáč.
Úkol 122/12: Poslat zálohy na kraje zálohy ve výši 20.000 Kč na projekt KTCM – sekretariát – 31. 1.
2018.
Termín 123. schůze VV ŠSČR
123. schůze VV ŠSČR se uskuteční 6. února v Praze na Strahově.

22. Závěr
V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 17:06.

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

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

Zapsal: František Štross

Ověřil: Viktor Novotný

Soupis nových úkolů:
Úkol 122/1: Vložit statut Trenérské komise na web – sekretariát.
Úkol 122/2: Vytvořit výroční zprávy pro Konferenci ŠSČR – předsedové komisí + sekretariát.
Úkol 122/3: Vytvořit a zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR - sekretariát.
Úkol 122/4: Připravit smlouvu s Jiřím Tůmou ohledně zpracování příručky Šachy pro trenéry IV. Třídy
– Trenérská komise, R. Svoboda.
Úkol 122/5: Prověřit možnost uspořádání turnaje o kvalifikační místo na olympiádu – úsek
reprezentace.
Úkol 122/6: Vypsat motivační projekty pro rok 2018 – úsek reprezentace.
Úkol 122/7: Dopracovat konečnou verzi návrhu rozpočtu ŠSČR 2018 a předložit ji ke schválení – R.
Svoboda.
Úkol 122/8: Zažádat o grant pro MČR v bleskovém šachu 2018 – sekretariát – 11. 4. 2018.
Úkol 122/9: Založit datovou schránku – sekretariát.
Úkol 122/10: Zaktualizovat Jednací řád VV ŠSČR na webu ŠSČR – sekretariát.
Úkol 122/11: Doladit znění projektu KTCM a předložit ke schválení – M. Vokáč.
Úkol 122/12: Poslat zálohy na kraje zálohy ve výši 20.000 Kč na projekt KTCM – sekretariát – 31. 1.
2018.

Přílohy:
Příloha 1: Zápis ze 121. schůze VV ŠSČR
Příloha 2: Průběžná zpráva o plnění úkolů konference
Příloha 3: Návrh Stanov ŠSČR
Příloha 4: Pozvánka na konferenci KŠSV
Příloha 5: Statut Trenérské komise ŠSČR
Příloha 6: Informace k dálkovému studiu na FTVS UK
Příloha 7: Vyjádření J. Tůmy k finanční náhradě
Příloha 8: Tabulka Smlouvy s reprezentanty
Příloha 9: Aktualizovaný rozpočet ME Batumi 2018.
Příloha 10: Rozpočet ME žen 2018
Příloha 11: rozpočet reprezentace 2018
Příloha 12: Návrh rozpočtu ŠSČR 2018
Příloha 13: Hospodaření ŠSČR 2017
Příloha 14: Monitoring listopad 2017
Příloha 15: Monitoring prosinec 2017
Příloha 16: Newsletter 2017/12
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