Zápis ze 124. schůze VV ŠSČR
Praha, 27. března 2018
Přítomni: Rostislav Svoboda, Jan Malec, Michal Konopka, Zdeněk Fiala
Omluveni: Viktor Novotný, Martin Petr
Hosté: František Štross (generální sekretář), Marek Vokáč (předseda KPT), Miroslav Veselý (manažer
Šdš).

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schůzi zahájil ve 13:05 místopředseda ŠSČR R. Svoboda. Zapisovatelem byl určen František Štross,
ověřovatelem Rostislav Svoboda.

2. Schválení zápisu ze 123. schůze VV ŠSČR
Usnesení 124/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 123. schůze VV ŠSČR.
Příloha 1: Zápis ze 123. schůze VV ŠSČR

3. Schválení programu 124. schůze VV ŠSČR
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Usnesení 124/2: VV ŠSČR schvaluje program 123. schůze VV ŠSČR.

4. Přehled usnesení per rollam
Usnesení per rollam v období 7. 2. 2018 - 26. 3. 2018:
1) VV ŠSČR doporučil Konferenci ŠSČR upravit sazebník náhrad cestovného v Ekonomické směrnici dle
návrhu KŠS Vysočina.
2) VV ŠSČR ustanovil ve věci podezření z disciplinárního provinění na Prague Open 2018 Disciplinární
komisi ve složení Jan Lamser, Jiřina Prokopová a Petr Vaněk.
3) VV ŠSČR pověřil M. Konopku zajištěním testu šachové výkonnosti podezřelého z Prague Open
2018.

5. Zpráva předsedy ŠSČR
Zprávu předsedy zaslal V. Novotný.
Sport a stát
MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací v programech REPRE a TALENT. ŠSČR si významně polepšil. Na
REPRE obdrží 1315 tis., tedy o 64% více, což je 11. největší nárůst ze 100 žadatelů. Na TALENTY obdrží
1913 tis., což je nárůst o 136%, tedy 8. nejvyšší nárůst, nepočítaje v to nově úspěšné žadatele. Pravda
je, že na obě oblasti vynakládáme mnohem více prostředků.
Proběhlo setkání zástupců svazů s premiérem Babišem – pro toho jsou prioritou investice do
infrastruktury, nelze očekávat navyšování provozních prostředků. Do 3. 4. máme poslat na ČUS naše
investiční plány.

Rejstřík sportovců – proběhl seminář na MŠMT. Přihláška prostřednictvím datové schránky (bude
platit i pro kluby). Kluby může do systému zadat svaz, střecha (Sokol, ČUS atp.) i klub sám. Bude
obsahovat i pasportizaci sportovišť. Svaz předá ve formátu csv databázi členů s požadovanými údaji –
MŠMT nadefinuje do konce dubna.

ČOV
VV ČOV schválil prodloužení lhůty pro využití darů z loterií do konce roku 2020 pro všechny splátky.

ČUS
VH se zúčastnil ministr Plaga. Byla schválena změna Stanov.

Komise rodičů
Obrátil se na mě Václav Veverka s iniciativou, že by jako rodič rád pomohl svým pohledem v otázkách
týkajících se šachové mládeže a že z debat s rodiči ví, že by takových zájemců bylo více, proto komise.
Zatím tříčlenná, postupně by se doplnila rodiči z dalších krajů. Bavili jsme se především o iniciativní a
poradní roli. Rodiče by též mohli vytvářet vhodné informativní články pro nově příchozí rodiče atd.
Navrhuji proto vytvořit novou odbornou komisi, detailní náplň by byla řešena ve Statutu.
Diskuze: Dohodnuto, že před zřízením komise je nejprve nutné jasně vymezit náplň práce a
pravomoce, tzn. vytvořit statut komise. Komise by měla sloužit především jako poradní orgán. Kromě
toho navržené složení by mělo být více vyvážené a komise by měla být minimálně pětičlenná.
Vhodným místem pro výběr členů této komise by bylo MČR mládeže v Koutech nad Desnou.
Navrženo také bylo, aby se statut komise pokusil vytvořit původně navržený předseda komise V.
Vaverka.
Usnesení 124/3: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.

6. Kontrola úkolů
F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.
K několika úkolům byly přidány nové termíny plnění. Ohledně úkolu pro sekretariát na pořízení
platební karty ke korunovému i eurovému účtu bylo přijato usnesení ke zplnomocnění F. Štrosse
jednáním s bankou.
Usnesení 124/4: VV ŠSČR zplnomocňuje F. Štrosse k jednání s bankou ohledně pořízení platební karty
k eurovému i korunovému účtu ŠSČR.

Usnesení 124/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů.

7. Zpráva úseku reprezentace
Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka.
Mitropa Cup 2018, Itálie
Komise reprezentačního úseku nominovala na letošní Mitropu v Isola Capo Rizzuto (Itálie), která se
koná od 30. 5. do 9. 6. 2018, následující sestavy: Muži: Hráček, Černoušek, Vykouk, Hába, Biolek jr.
Ženy: Worek, Richterová, Kaňáková, Pýchová, Zpěváková. Tým mužů bude mít na starosti Zbyněk
Hráček, tým žen Petr Hába, který bude zároveň na soupisce mužského týmu.
Po oznámení sestavy sekretariátu byly zakoupeny letenky a rozeslány účastníkům. Až pak se objevil
problém s jednou z hráček – Nataša Richterová oznámila, že kvůli novým školním povinnostem je její
účast na Mitropě nejistá. Rozhodli jsme se, že za ní další náhradu hledat nebudeme, tým žen
případně odehraje soutěž ve čtyřech. Letenku zatím rušit nebudeme (za její storno bychom dostali
jen 999 Kč z původních 7 400 Kč), hráčka ani dnes neví, zda se na soutěž uvolní – záleží to na tom, zda
se jí povede složit některé zkoušky v předčasných termínech.

Nominační turnaj 2018
Nominační turnaj (šest hráčů každý s každým dvoukolově, vítěz má zaručenou účast v olympijském
týmu 2018) se uskuteční od 25. května do 3. června 2018. Hrát se bude v zasedací místnosti budovy
ČUS v Praze 6, Strahov a předpokládá se aktivní pomoc sekretariátu. Ředitelem turnaje bude Michal
Konopka, rozhodčí Jiřina Prokopová. Mimopražští hráči budou ubytováni v nedalekém penzionu Filip,
ul. Pod Stadiony. Sestava účastníků bude upřesněna po skončení ME jednotlivců v Batumi.
Usnesení 124/6: VV ŠSČR jmenuje M. Konopku ředitelem Nominačního turnaje.

Konkurs na post kapitánů reprezentace
K 1. 3. byl ukončen příjem přihlášek do konkursu na post reprezentačních kapitánů od roku 2019.
Přihlášky uchazečů měla posuzovat komise ve složení Konopka, Jansa, Novotný, Petr a Navara (muži)
resp. Sikorová (ženy). Na oba posty jsme obdrželi po jedné přihlášce, u mužů od Zbyňka Hráčka a u
žen od Petra Háby. Zbyněk Hráček byl pozván k pohovoru, který se uskutečnil 15. března na
sekretariátu ŠSČR v Praze. Za výběrovou komisi se pohovoru zúčastnil Michal Konopka a Vlastimil
Jansa. Zbyněk Hráček prezentoval svoji představu o směřování českého reprezentačního týmu mužů,
debata byla i o nominačních kritériích, na nichž se přítomní shodli. Dále Zbyněk plánuje pravidelné
trenérské konzultace s užším reprezentačním kádrem. Náplň své činnosti jako kapitána týmu vidí
především v odborné přípravě, administrativními úkoly by se příliš zabývat nechtěl.

Po odborné stránce komise nemá nejmenších výhrad vůči kandidatuře Zbyňka Hráčka a doporučuje
Výkonnému výboru ŠSČR jí schválit. Zbývá dořešit výši jeho honoráře.
Dne 22. 3. jsme zorganizovali spolu s Olgou Sikorovou pohovor po skypu s Petrem Hábou. Olga
tlumočila stanovisko reprezentantek, které jsou vesměs s Petrem spokojené, vyzdvihují jeho odborné
znalosti a oceňují jeho dobrou přípravu. Zároveň by ale chtěly, aby se Petr více angažoval v otázkách
ženského šachu, byl aktivnější v jednáních s ŠSČR a pokusil se o lepší mediální prezentaci ženské
šachové reprezentace. To se částečně shodovalo i s mými představami, Petra jsem požádal o celkový
aktivnější přístup – měl by zlepšit například informovanost reprezentantek o detailech nadcházejících
akcí, ukazovat se na turnajích, kde hrají reprezentantky (například na MČR v Českých Budějovicích je
jeho návštěva žádoucí) a podobně. Probírala se i organizace budoucího soustředění i honorář
kapitána reprezentace, Petr vyjádřil přání zvýšit ho. Dohodli jsme se, že navrhneme systém jeho
odměňování a budeme o věci dále jednat.
Omluvenky reprezentantů na ME jednotlivců a s tím spojené ztráty ŠSČR
Týden před odletem na ME jednotlivců do Batumi se odhlásil ze zdravotních důvodů Vojtěch Plát
(uváděl ztrátu hlasivek, podezření na astma a problémy s žaludkem, kvůli kterým mu údajně hrozí
hospitalizace), den před odletem odřekl účast Jan Krejčí (chřipka). Naše finanční ztráty: u obou
propadla letenka (cca 8 000Kč), za Pláta nám pořadatelé nevrátili organizační poplatek 100 euro a za
ubytování a plnou penzi poslali o 48 euro méně. Za Krejčího, který se odhlašoval později, odečetli
téměř 500 euro.
Odhlášením na poslední chvíli se dá jen těžko předejít, měli bychom ale přijmout taková opatření,
aby byly ztráty co nejmenší. Za úvahu jistě stojí pojištění storna letenky.
Diskuze: Kritizován byl V. Plát, který se ze zdravotních důvodů odhlásil z ME jednotlivců, načež se
zúčastnil bleskového turnaje v Koutech nad Desnou. Dohodnuto, že případný postih za toto těžko
omluvitelné jednání bude řešen v rámci reprezentační komise a následně předložen VV k posouzení.
Úkol 124/1: Zjistit pojistné podmínky letenek – sekretariát.
Úkol 124/2: Prodiskutovat případný postih V. Pláta za zrušení účasti na ME jednotlivců a předložit VV
k posouzení – KRÚ.
Smlouvy s reprezentanty
Na přelomu února a března byly připraveny smlouvy s reprezentanty pro rok 2018 (muži: Navara,
Láznička, Hráček, Babula, Plát, Krejčí, Štoček, Michalík, Thai Dai Van Nguyen. Kriebel a Žilka, ženy:
Worek, Olšarová, Rodshtein, Petrová, Novosadová, Sikorová, Miturová, Kaňáková, Pýchová a
Richterová). Smlouvy byly rozeslány hráčům a v těchto dnech se vracejí podepsané na sekretariát.
Usnesení 124/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace.

8. Zpráva úseku mládeže
Svou zprávu uvedl Z. Fiala.
Dne 11. března 2018 se uskutečnila rozšířená schůze KM ŠSČR. Členové KM ŠSČR a krajští předsedové
projednali problematiku mládežnického šachu a změn v soutěžích mládeže. Podrobnosti jsou
obsahem Zprávy ze schůze KM ŠSČR.
Během schůze KM ŠSČR předseda KM ŠSČR poděkoval Mgr. Davidu Schafferovi za zajištění ZODM
2018 a předal mu ocenění.
Schůze KM kritizovala termínové kolize vzniklé pozdním zveřejňování termínů soustředění mládeže a
konferencí trenérů. KM ŠSČR schválila požadavek, aby termíny konferencí trenérů a termíny
soustředění mládeže byly publikovány v termínovém kalendáři ŠSČR k 31. 5. každého roku.
Na návrh KM JČŠS schůze KM ŠSČR diskutovala termínové kolize v Jihočeském kraji vznikající
odlišností, že JČŠS má hrací dny soutěží družstev v sobotu. KM ŠSČR vyzývá JČŠS, aby změnil hrací dny
družstev dospělých výhradně na neděli a tím omezil termínové kolize s akcemi mládeže.
Předseda KM ŠSČR zajistil poháry a medaile pro vítěze 1. lig družstev mládeže a během MČR je předal
pořadatelům závěrečných srazů.
Ve dnech od 9. do 17. března se v Koutech nad Desnou uskutečnilo Mistrovství ČR mládeže do 16 let
2018 a Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2018. Pořadatel zajistil 120 elektronických šachovnic,
takže všechny mistrovské partie byly přenášeny on-line a hráči měli v sálech klid ke hře. Obě akce
proběhly úspěšně ke spokojenosti KM i účastníků.
KM ŠSČR v schválila propozice Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2018 a 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 2018 ŠO TJ Sokol Zaječice v Chrudimské besedě Chrudimi.
KM ŠSČR vyhodnotila prodloužený konkurz na pořadatele Mistrovství ČR dětí do 8 let. Mistrovství ČR
dětí do 8 let uspořádá ŠK Vyškov v termínu od 28. do 29. 4. 2018 ve Vyškově. KM ŠSČR následně
schválila propozice Mistrovství dětí do 8 let.
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a Polofinále MČR juniorů.
Mistrovství ČR juniorek a Polofinále MČR juniorů uspořádá TJ Neratovice v termínu 11. až 17.
listopadu 2018 v Kovářské, okres Chomutov. KM ŠSČR následně schválila propozice Mistrovství ČR
juniorek a Polofinále MČR juniorů. Mistrovství ČR juniorek a Polofinále MČR juniorů
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR škol. Mistrovství ČR škol 2018 uspořádá
ŠK Zlín v termínu 19. – 20. 6. června 2018 ve Zlíně. KM ŠSČR následně schválila propozice Mistrovství
ČR škol 2018.

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Mistrovství ČR
mládeže v rapid šachu uspořádá TJ Žďár nad Sázavou v termínu od 8. do 9. září ve Žďáře nad Sázavou.
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR H16-20 a D16-20 v rapid šachu 2018.
Diskuze: Z. Fiala vyslovil poděkování J. Kniezkové za tradiční dobrou kontrolu registrací před MČR
mládeže. Diskutovalo se také, zda termín registrací členů nepřesunout z března na únor. Zpoždění
vypsání konkurzu na nového manažera projektu Šachy do škol slíbil Z. Fiala napravit co nejdříve.
Usnesení 124/8: VV ŠSČR schvaluje požadavek KM ŠSČR, aby termíny konferencí trenérů a termíny
soustředění mládeže byly publikovány v termínovém kalendáři ŠSČR k 31. 5. každého roku.
Usnesení 124/9: VV ŠSČR vyzývá JČŠS, aby změnil hrací dny družstev dospělých výhradně na neděli a
tím omezil termínové kolize s akcemi mládeže.
Usnesení 124/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže.
Úkol 124/3: Vypsat konkurz na manažera projektu Šachy do škol – Z. Fiala.
Úkol 124/4: Zajistit, aby stávající manažer ŠdŠ dokončil před ukončením činnosti rozpracované úkoly,
předložil písemně podrobnou závěrečnou zprávu a byl přítomen osobně předání funkce svému
nástupci - Z. Fiala, sekretariát.
Příloha 2: Zápis ze schůze komise mládeže
Příloha 3: Závěrečná zpráva z Mistrovství ČR mládeže 2018

9. Zpráva manažera reprezentace mládeže
Svou zprávu předložil M. Vokáč.
Projekt KTCM 2018
V příloze je proveden podrobný výpočet krajských dotací projektu KTCM. Na listu „Ke schválení“ jsou
uvedeny znovu částky pro jednotlivé kraje, které by měl VV formálně schválit.
Usnesení 124/11: VV ŠSČR schvaluje rozdělení krajských dotací v projektu KTCM podle přiloženého
materiálu.
Příprava nominací na reprezentační akce mládeže v roce 2018
Ihned po skončení MČR mládeže byli osloveni všichni oprávnění reprezentanti na MS a ME mládeže
s úvodní informací, předběžným kalendářem soustředění a instrukcemi k dalším krokům zajišťování
reprezentačních výprav. Jelikož jsou zatím známy pouze propozice na ME družstev do 18 a do 12 let,
je nutno dále vyčkat a zaměřit se jen na univerzální úkony.
V kategorii H10 Václav Finěk ani Karel Brožka nemají v roce 2018 zájem zúčastnit se MS ani ME této
kategorie, osloven byl čtvrtý v pořadí Jan Soukup.

Soustředění mládeže
V příloze je předběžný kalendář všech soustředění připravovaných komisí pro talenty pro rok 2018.
Některé, zvláště podzimní, termíny ještě budou laděny během května jednáním s STK tak, aby byly
v souladu s celkovým kalendářem soutěží ŠSČR.
V dalších přílohách jsou závěrečné zprávy z již realizovaných soustředění.
Diskuze: Byl kritizován systém organizace soustředění (rozdílné podmínky soustředění v Čechách a na
Moravě) a především organizace dubnového soustředění v Olomouci, kde stále chybí propozice,
rozpočet, obsah tréninku a odpovědná osoba, která bude na místě po celou dobu soustředění.
Usnesení 124/11: VV ŠSČR bere na vědomí předložený plán soustředění mládeže na rok 2018,
závěrečnou zprávu ze soustředění juniorů únor 2018 a závěrečné zprávy z úvodního soustředění
projektu Scouting v prosinci 2017.
Usnesení 124/12: VV ŠSČR ukládá M. Vokáčovi zajistit doplnění propozic camp scoutingu v Olomouci
a informovat rodiče účastníků o podmínkách pobytu a obsahu tréninku nejpozději do 31. března. VV
ŠSČR dále požaduje ze strany pořadatele zajištění dozoru dospělými osobami během celého
soustředění, doplnění seznamu zvaných účastníků a předložení rozpočtu.
Usnesení 124/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže.
Úkol 124/5: Zajistit doplnění camp scoutingu v Olomouci, informovat rodiče účastníků a podmínkách
pobytu a obsahu tréninku, zajistit dozor dospělých během celého soustředění, doplnit seznam
zvaných účastníků, předložit rozpočet – M. Vokáč.
Příloha 4: Dotace KTCM 2018
Příloha 5: Plán soustředění mládeže 2018
Příloha 6: Závěrečná zpráva ze soustředění v Uherském Hradišti
Příloha 7: Závěrečná zpráva ze soustředění v Praze
Příloha 8: Závěrečná zpráva z campu juniorů

10. Zpráva hospodáře
Svou zprávu okomentoval R. Svoboda.
Byla uzavřena smlouva s pojišťovnou Kooperativa ohledně pojištění odpovědnosti statutárních
orgánů počínaje 1. 1. 2018. Pojištění se týká jak ŠSČR, tak všech pobočných spolků, tzn. krajských
šachových svazů.

Začátkem dubna bude dáno do tisku 2. vydání Sbírky šachových úloh. Předtím je ještě nutné dokončit
jazykové korektury.
Bylo navrženo navýšení penzijního příspěvku zaměstnancům ŠSČR z 300 Kč na 500 Kč.
Usnesení 124/14: VV ŠSČR schvaluje zaměstnancům ŠSČR navýšení příspěvku na penzijní připojištění
z 300 Kč na 500 Kč s platností od března 2018.
Usnesení 124/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.
Příloha 9: Smlouva s Kooperativou
Příloha 10: Všeobecné podmínky pro pojištění odpovědnosti

11. Zpráva KMK
Zprávu KMK zaslal M. Petr.
V olympijském festivalu v Brně jsme měli krásné místo na ochozu haly Z brněnského Výstaviště.
U šachových stolků bylo plno, takže jsme během 17 únorových dní přivítali u královské hry velké
množství lidí. Během festivalu sehráli simultánku velmistři David Navara (se skóre 26:0) a Martin Petr
(25,5-0,5). David Navara měl také rozhovor na hlavním pódiu a v reportáži České televize.

Děkujeme Českému olympijskému výboru a panu Vlastimilu Chládkovi za finanční podporu akce!
Pracujeme na opravách nového webu, pokračujeme v aktuálním zpravodajství – za únor na chess.cz
vyšlo 23 článků. Podle nezávislého srovnávače SimilarWeb má v únoru stránka chess.cz 137 tisíc
návštěv a nss.cz 62 tisíc návštěv.
Vypsali jsme grantové řízení na popularizaci šachu s uzávěrkou přihlášek 10. dubna 2018.
Poslali jsme novinářům tiskovou zprávu k začínajícímu Mistrovství Evropy jednotlivců.
Usnesení 124/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.
Příloha 11: Newsletter 2018/2
Příloha 12: Newsletter 2018/3
Příloha 13: Monitoring leden 2018
Příloha 14: Monitoring únor 2018

12. Zpráva předsedy STK

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec.
Byly vyhodnoceny konkurzy a schváleny propozice MČR 2018 seniorů (28. 7. - 5. 8. v Rychnově nad
Kněžnou) a MČR 2018 žen v rapidu (21. - 22. dubna ve Znojmě).
Byl vyhodnocen konkurz MČR 2018 mužů v rapidu (18. - 19. 7. v Pardubicích).
Byl vyhlášen opakovaný konkurz na pořadatele MČR 2018 družstev v rapidu a MČR 2018 družstev
blesku.
Soutěže družstev probíhají bez problémů.
Schůze rozšíření STK se uskuteční v neděli 13. května v Havlíčkově Brodě v Hotelu Slunce.
Usnesení 124/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR.

13. Zpráva předsedy TK
Zprávu předsedy TK zaslal A. Ambrož
Z činnosti Trenérské komise
9. - 11. března pokračovalo školení T2 v Koutech nad Desnou při MČR mládeže. Účast 17 (1 omluven
– nemoc). Přednášející: GM M. Vokáč, IM D. Kaňovský, A. Ambrož. Školení T2 bude pokračovat 18. –
20. května v Praze (hrací místnosti TJ Bohemians) a 8. – 10. června v Olomouci (pořadatel R. Biolek
st.)
Konference trenérů bude 12. května na Strahově, 160 17 Praha 6 – Břevnov, Zátopkova 100/2 (Aula),
druhá 22. září pravděpodobně v Havlíčkově Brodě.
Probíhají jednání o uzavření smlouvy a jejím obsahem s vítězem soutěže „Trénuj jako David Navara“
na realizaci 1. dílu mezi hospodářem R. Svobodou a J. Tůmou.
Před dokončením je práce O. Matějovského na aktualizaci „Podmínky pro školení trenérů“ a práce M.
Beila na „Školení trenérů IV. třídy online“.
Úkol 124/6: Vypracovat propozice konference trenérů a co nejdříve je zveřejnit – A- Ambrož.
Dohoda o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů s FTVS UK
V příloze předkládám dohodu o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů s FTVS UK s platností do
22. 12. 2022. Za svaz doporučuji Milana Petrase a garanta (specializovaná část) Michala Konopku.

Diskuze: Diskutovalo se o tom, zda odbornou šachovou část, kterou bude zajišťovat ŠSČR, bude plně
financovat samotný ŠSČR nebo zda ji budou platit účastníci studia. To bude třeba ještě vyjasnit.
Usnesení 124/18: VV ŠSČR schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci s FTVS UK.
Usnesení 124/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK.
Úkol 124/7: Vypracovat podmínky odborné (šachové) části studia – A. Ambrož.
Příloha 15: Zápis z 2. schůzky na FTVS UK
Příloha 16: Dohoda o spolupráci s FTVS UK

14. Zpráva sekretariátu
Zprávu sekretariátu předložil F. Štross.
Ve spolupráci s R. Svobodou a V. Novotným byla na MŠMT v řádném termínu podána žádost o dotaci
v programu Organizace sportu, nejdůležitějšího programu pro sportovní svazy.
Ve spolupráci s R. Svobodou bylo na MŠMT odevzdáno vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017.
Pro MŠMT byly zpracovány akceptace přidělených částek k dotačním programům REPRE a TALENT.
Na MŠMT byly zaslány odpovědi na dotazy ohledně evidence členské základny ŠSČR.
Na ČUS byla dodána statistika členské základny k 31. 12. 2017.
11. dubna přijde na sekretariát kontrola z Pražské správy sociálního zabezpečení.
Byl vyhotoven zápis z Konference ŠSČR. Čeká se na ověření, které má zpoždění z důvodu zdravotní
indispozice ověřovatele. Pozn. zapisovatele: mezitím byl již zápis ověřen a zveřejněn.
Byly připraveny smlouvy s pořadateli Mistrovství ČR mužů v Ostravě, MČR družstev mladších žáků a
starších žáků, MČR mládeže a juniorů, MČR žen v rapid šachu ve Znojmě.
Šachovému svazu Plzeňského kraje a Ústeckému šachovému svazu byla vystavena plná moc pro
změnu údajů ve Spolkovém rejstříku.
Byla odeslána přihláška 8 účastnic na ME žen ve Vysokých Tatrách a uhrazeny poplatky
organizátorům a ECU.
S pořadateli ME jednotlivců v Batumi byly vyjednány vratky za odhlášené hráče (Plát, Krejčí).

Byly objednány letenky na turnaj MITROPA 2018 v Itálii.
Byl zpracován a odeslán dotazník ČOV k Olympiádě dětí a mládeže (ODM) 2018.
Byly vyhlášeny výsledky soutěže v řešení šachových diagramů na online výukovém portálu
LearningChess. Ceny pro vítěze byly objednány ve fanshopu ŠSČR a u maďarských partnerů.
Na FIDE byly obnoveny trenérské licence pro Z. Hráčka, V. Babulu, D. Kaňovského, P. Piska, S.
Jasného, J. Tůmu a R. Hubku.
Trenérské komisi byly poslány návrhy pro koncepci vzdělávání trenérů.
Proběhla schůzka se zástupci FTVS UK o připravovaném studiu trenérů I. třídy od podzimu 2018. Více
ve zprávě TK.
Byla zajištěna licence rozhodčího pro Martina Surmu.
Online materiál byl zapůjčen na MČR mládeže do Koutů nad Desnou.
Od společnosti DGT byla vyžádána nabídka na nákup 10 nových online šachovnic s příslušenstvím.
Na sekretariát v Ostravě byl zakoupen nový stolní počítač, protože ten starý již dosluhoval.
Ve spolupráci s J. Prokopovou byly pro potřeby rozhodčích zakoupeny dva detektory kovu.
V. Novotný navrhl Nguyen Thai Dai Vanovi, jako nejmladšímu GM v české historii, uhradit poplatek za
titul GM ve výši 330 euro. Tento návrh je potřeba formálně schválit.
Usnesení 124/20: VV ŠSČR schvaluje úhradu nákladů ve výši 330 euro za titul GM pro Nguyen Thai
Dai Vana.
Usnesení 124/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.

Obálka za 13 milionů? GS F. Štross se chystá podat žádost o dotaci MŠMT v programu Organizace
sportu 2018.

15. Zpráva předsedy OK
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross
Registrace členů
6. 3. 2018 bylo zaurgováno 120 oddílů, co nezaslaly registraci na rok 2018 v termínu. Seznamy jsou
průběžně zapracovávány do databáze ŠSČR. K 22. 3. ještě nezaslalo seznam členů 20 oddílů, viz
příloha.
Neuhrazené oddílové faktury
K 22. 3. 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) – penále bude připsáno do jarní faktury.
TJ Sokol Horní Čermná - 21,- Kč (penále) – penále bude připsáno do jarní faktury.
Spolek Krásnodvorská MYSLIVNA - 551,- Kč (uhrazena částečně), 25. 1. 2018 oddílu zaslán dopisupomínka a 12. 3. 2018 dopis informující o pozastavení členství oddílů a jeho členů.
Seminář MŠMT ohledně rejstříku sportovců
21. 3. proběhl seminář MŠMT ohledně zavádění rejstříku sportovců. Rejstřík bude spuštěn v červnu,
svazy mají povinnost nahrát své členy do konce roku 2018. Před spuštěním MŠMT vydá pro svazy
podrobnou metodiku. Data se do rejstříku budou nahrávat ve formátech CSV a pdf. Podrobnosti
v přílohách.
Změny federace
O změnu federace požádali A. Sokolov a O. Žemličková. A. Sokolov pochází z Ruska, ročník 1976, FM,
elo 2387. V ČR má trvalé bydliště, žije zde s rodinou, pracuje jako softwarový inženýr u mezinárodní
firmy a předpokládá, že v ČR zůstane natrvalo. Šachy hraje za TJ Pankrác (ligové soutěže i krajský
přebor v Praze). O. Žemličková pochází z Ukrajiny, ročník 1985, WIM, elo 2086. V ČR žije 4 roky, je
provdána za českého šachistu Víta Žemličku. Soutěže družstev u nás momentálně nehraje (hrála
naposledy v roce 2015 pražské soutěže za Unichess), soutěže jednotlivců ano. Původní jméno Elena
Cherednichenko.
Úsek reprezentace i STK s převodem pod českou federaci souhlasí. Podrobnosti v neveřejných
přílohách.
Nový člen Organizační komise
Organizační komise navrhuje V. Novotného jako nového člena své komise.
Usnesení 124/22: VV ŠSČR schvaluje změnu federace A. Sokolova a O. Žemličkové.
Usnesení 124/23: VV ŠSČR jmenuje V. Novotného novým členem Organizační komise ŠSČR.
Usnesení 124/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK.
Úkol 124/8: Zaslat na FIDE žádost o změnu federace A. Sokolova a O. Žemličkové – sekretariát.
Úkol 124/9: Doplnit V. Novotného do kontaktů Organizační komise na webu – sekretariát.
Příloha 17: Oddíly s nezaslaným seznamem členů
Příloha 18: Prezentace úvodního semináře k rejstříku sportovců
Příloha 19: Stanovisko ÚOOÚ

16. Různé
Termín 125. schůze VV ŠSČR

125. schůze VV ŠSČR se uskuteční 24. dubna v Praze na Strahově.

17. Závěr
R. Svoboda poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 16:55.

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

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

Zapsal: František Štross

Ověřil: Rostislav Svoboda

Soupis nových úkolů:
Úkol 124/1: Zjistit pojistné podmínky letenek – sekretariát.
Úkol 124/2: Prodiskutovat případný postih V. Pláta za zrušení účasti na ME jednotlivců a předložit VV
k posouzení – KRÚ.
Úkol 124/3: Vypsat konkurz na manažera projektu Šachy do škol – Z. Fiala.
Úkol 124/4: Zajistit, aby stávající manažer ŠdŠ dokončil před ukončením činnosti rozpracované úkoly,
předložil písemně podrobnou závěrečnou zprávu a byl přítomen osobně předání funkce svému
nástupci - Z. Fiala, sekretariát.
Úkol 124/5: Zajistit doplnění camp scoutingu v Olomouci, informovat rodiče účastníků a podmínkách
pobytu a obsahu tréninku, zajistit dozor dospělých během celého soustředění, doplnit seznam
zvaných účastníků, předložit rozpočet – M. Vokáč.
Úkol 124/6: Vypracovat propozice konference trenérů a co nejdříve je zveřejnit – A- Ambrož.
Úkol 124/7: Vypracovat podmínky odborné (šachové) části studia – A. Ambrož.
Úkol 124/8: Zaslat na FIDE žádost o změnu federace A. Sokolova a O. Žemličkové – sekretariát.
Úkol 124/9: Doplnit V. Novotného do kontaktů Organizační komise na webu – sekretariát.
Přílohy:
Příloha 1: Zápis ze 123. schůze VV ŠSČR
Příloha 2: Zápis ze schůze komise mládeže
Příloha 3: Závěrečná zpráva z Mistrovství ČR mládeže 2018
Příloha 4: Dotace KTCM 2018
Příloha 5: Plán soustředění mládeže 2018
Příloha 6: Závěrečná zpráva ze soustředění v Uherském Hradišti
Příloha 7: Závěrečná zpráva ze soustředění v Praze
Příloha 8: Závěrečná zpráva z campu juniorů
Příloha 9: Smlouva s Kooperativou
Příloha 10: Všeobecné podmínky pro pojištění odpovědnosti

Příloha 11: Newsletter 2018/2
Příloha 12: Newsletter 2018/3
Příloha 13: Monitoring leden 2018
Příloha 14: Monitoring únor 2018
Příloha 15: Zápis z 2. schůzky na FTVS UK
Příloha 16: Dohoda o spolupráci s FTVS UK
Příloha 17: Oddíly s nezaslaným seznamem členů
Příloha 18: Prezentace úvodního semináře k rejstříku sportovců
Příloha 19: Stanovisko ÚOOÚ

