
 
 

 

 

Zápis ze 129. schůze VV ŠSČR 

Praha, 11. září 2018 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Venuše Souralová (manažerka projektu ŠDŠ), Antonín 

Ambrož (předseda TK), Vlastimil Jansa (kapitán reprezentace mužů), Marek Vokáč (manažer 

reprezentace mládeže) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:15 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin 

Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 128. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 129/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 128. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 128. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 129. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 128. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 129. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

8 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

9 Zpráva manažera reprezentace mládeže M. Vokáč 

10 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

11 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 



 
 

 

 

12 Šachy do škol V. Souralová 

13 Zpráva KMK M. Petr 

14 Zpráva předsedy STK J. Malec 

15 Příprava MČR v bleskovém šachu 2018 F. Štross 

16 Zpráva sekretariátu F. Štross 

17 Zpráva předsedy OK F. Štross 

18 Různé   

19 Závěr   

 

Usnesení 129/2: VV ŠSČR schvaluje program 129. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 12. 9. 2018 – 15. 10. 2018: 

1) VV ŠSČR schválil smlouvy s kapitánem mužské reprezentace V. Jansou a kapitánem ženské 

reprezentace P. Hábou. 

2) VV ŠSČR schválil podání žádosti o titul FA pro Petra Buchníčka a Jana Sikoru. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

FIDE a ECU 
V uplynulém období jedna z nejdůležitějších agend. 14. 9. jsme měli večeři s běloruskou prezidentkou 

a nyní viceprezidentem FIDE A. Sorokinou a tehdejším hospodářem FIDE A. Siegelem, navazující 

víkend jsem strávil na Slovensku (mj. jednání s prezidentem Z. Gregorem), začátek října jsem pak 

strávil přímo v Batumi, kde jsem jednal (= byl přemlouván k podpoře) s mnohými čelními představiteli 

FIDE či kandidujících stran.  

Volby vyhrál s poměrně slušnou převahou Rus Arkadij Dvorkovič. Po oznámení výsledků sál nadšeně 

bouřil. Odstoupivší třetí kandidát, N. Short, který Dvorkoviče podpořil, získal post viceprezidenta 

FIDE. Dvorkovič šel do voleb s reformním programem slibujícím úlevy federacím a příliv sponzorů, 

třeba se tak konečně můžeme těšit na světlé zítřky. https://fide2018.com/ 

V ECU obhájil se silným mandátem Z. Azmajparašvili se svým obnoveným týmem. Při volbě zástupců 

Evropy do Executive boardu FIDE uspěl Petr Pisk, který získal nejvíce hlasů ze všech nakonec 

zvolených kandidátů.   

https://fide2018.com/


 
 

 

 

Sport a stát 
Byly vyhlášeny 2 programy pro příští rok – významné akce a Můj klub (s alokací 1,5 mld.). 

Doporučujeme všem oddílům ŠSČR pracujícím s mládeží, aby se včas přihlásily. Nezkušeným 

doporučujeme spolupráci s okresními servisními centry sportu při ČUS. 

 

28. 9. jsme se s J. Lamserem zúčastnili oslav 100 let českého sportu na Pražském hradě a ve Fóru 

Karlín. 

 
 

ČOV 

V minulém týdnu jsem se účastnil Ekonomické komise ČOV, kde se probíral první návrh rozpočtu na 

rok 2019. Vzhledem ke snížení dotací od státu a dvěma schodkovým rozpočtům je nyní třeba 

přehodnocovat rozjeté projekty z ekonomického hlediska.     

 

Usnesení 129/3: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.     

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 129/4: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře předložil R. Svoboda. 

  

Čerpání rozpočtu ŠSČR k 30. 9. 2018 



 
 

 

 

V příloze je předkládán soubor s výsledky hospodaření svazu k 30. 9. 2018. Většina výdajových 

položek se vyvíjí dle schváleného rozpočtu. U některých se ovšem zpožďuje jejich vyúčtování a u části 

položek nedojde k jejich vyčerpání. Poslední čtvrtletí musí členové VV a předsedové jednotlivých 

komisí věnovat zvýšenou pozornost čerpání z jednotlivých položek z hlediska vyúčtování přijatých 

dotací.  

Dotace z programů MŠMT jsou letos 15.087.000 Kč. Celkové výdaje v rozpočtu svazu na rok 2018 jsou 

po úpravách schválených VV ŠSČR 19 639 511 Kč. Vývoj rozpočtu naznačuje, že část položek nebude 

dočerpána. Společně s položkami, která nelze využít pro vyúčtování jednotlivých programů (reklama, 

krajské členské příspěvky, bankovní poplatky apod.) to dle aktuálního odhadu činí zhruba 3,0 až 4,0 

mil Kč. To by znamenalo, že výdaje svazu pokryjí jen letošní dotaci z MŠMT.  

Od ČOV obdržel ŠSČR v letech 2014 až 2017 podíl na výnosu z odvodů loterijních pro svaz 11.670.000 

Kč. Vyúčtováno dosud bylo 6,52 mil. Kč, zbývá vyúčtovat 5,12 mil. Kč. ČOV upravil podmínky 

vyúčtování daru. Příjmy z let 2015 až 2017 je nutné vyúčtovat nejpozději do konce roku 2020. Pro 

vyúčtování dotací a darů bude prioritou pokrýt dotaci z MŠMT. Abychom si nezkomplikovali 

vyúčtování daru ČOV (jehož výdaje musíme realizovat ze samostatného účtu pro tento dar vedeného) 

v následujících dvou letech, navrhuji tento postup: 

- do konce října provedou předsedové komisí revizí dosud nečerpaných či výrazně 
nedočerpaných položek rozpočtu, 

- do konce listopadu zrealizujeme co největší část výdajů roku 2018 
- na přelomu listopadu a prosince odhadneme co nejpřesněji uznatelné náklady roku 2018, 
- až po tomto odhadu cca do 15. prosince určíme, jaká část příspěvku oddílům z projektu 

podpora oddílů a kroužků bude realizována z daru ČOV a teprve po tomto rozhodnutí budou 
uhrazeny faktury oddílů.  

 

Položky rozpočtu, u kterých je nutné prověřit a upřesnit čerpání do konce října:  

 

V1.1 Olympiáda muži, Gruzie, Batumi 

V1.2 Olympiáda ženy, Gruzie, Batumi 

V1.5 Mitropa muži, Itálie 

V1.6 Mitropa ženy, Itálie 

V1.7 MS H20, Turecko, Gebze 

V1.8 MS D20, Turecko, Gebze 



 
 

 

 

V1.10 ME rapid+blesk, Makedonie, Skopje 

V1.16 Mezinárodní turnaje ČR 

 

V2.13 Extraliga ČR 

V2.15 Akademický šach 

V2.16 Poháry pro ligy 

V5.1 Soustředění muži 

V5.2 Soustředění ženy 

V5.3 Soustředění skupina TOP do 18 let 

V5.6 Pilotní projekt přípravy mládeže 

V6.1 Individuální příprava do 18 let 

 

V10.3 Kompoziční šach 

V10.9 Projekt šachy do škol 

V10.11 Motivační smlouvy s talenty 

V11.1 Metodické materiály TMK 

 

V12.7 Projekt PR výdaje 

V12.8 Projekt život mimo ŠSČR 

 

Odkoupení šachového materiálu 

Mezi Šachovým svazem ČR a AVE kontaktu byla v roce 2012 uzavřena smlouva o pronájmu šachového 

materiálu. 

V roce 2012 získal ŠSČR dotaci z MŠMT pro turnaj ME jednotlivců mládeže, jehož pořadatelem byla 
společnost AVE kontakt s.r.o. Za část dotace rozhodl nakoupit šachový materiál. Protože pro nákup 
materiálu by bylo nutno vypsat výběrové řízení a to by se nedalo stihnout pro krátký termín mezi 



 
 

 

 

získáním dotace a konáním ME, realizoval nákup šachového materiálu AVE kontakt. O užívání 
materiálu byla uzavřena nájemní smlouva mezi ŠSČR a AVE kontaktem, s.r.o. na období do 31. 12. 
2017. Dle této smlouvy bylo dohodnuto, že po uplynutí nájemní smlouvy bude materiál v majetku 
AVE kontaktu odprodán za zůstatkovou cenu Šachovému svazu ČR. Pro odprodej je navrhován 
majetek v níže uvedené ceně:  
 
Seznam šachového materiálu:  

 40 sad on-line šachovnic             1000 Kč /kus 

 200 ks hodin DGT XL         50 Kč / kus 

 100 ks hodin DGT 2010         50 Kč / kus 

 200 ks souprav Stauton 5    30 Kč / kus 

 200 ks kartonových šachovnic77     5 Kč / kus 

 8 ks nástěnných šachovnic    50 Kč / kus 

 

Zůstatková cena bude uhrazena na základě faktury vystavené stávajícím majitelem. Další způsob užití 

se bude i nadále řídit platnou smlouvou o užívání šachového materiálu. V roce 2019 bude mezi ŠŠCR 

a AVE kontaktem uzavřena smlouva o poskytnutí reklamních služeb do výše ceny odkupovaného 

materiálu.  

Inventarizace majetku 

Inventarizační komise provedla inventuru majetku ŠSČR. Podrobnosti viz zápis. 

Usnesení 129/4: VV ŠSČR schvaluje odkup šachového materiálu dle předloženého soupisu za 

zůstatkovou cenu 62.400 Kč včetně DPH. 

Usnesení 129/5:  VV ŠSČR schvaluje inventuru majetku včetně vyřazení majetku v celkové částce 

35.435,11 Kč a zařazení položek do majetku v celkové částce 319.780,47 Kč. 

 

Usnesení 129/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 
Úkol 129/1: Provést revizi dosud nečerpaných či výrazně nedočerpaných položek rozpočtu – 
předsedové komisí ŠSČR – do 31. 10. 2018. 
 

Úkol 129/2: Zaslat R. Svobodovi požadavky na rozpočet ŠSČR 2019 – předsedové komisí ŠSČR – do 20. 

11. 2018. 

 

Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 30. 9. 2018 

 

Příloha 3: Inventarizační protokol 2018 

 

Příloha 4: Přehled drobného majetku 

 



 
 

 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

Hodnocení výsledků 43. šachové olympiády     

Komise reprezentačního úseku vyjadřuje spokojenost s výsledky a celkovým projevem obou našich 

reprezentací na letošní olympiádě v gruzínském Batumi. Muži (15. nasazení) skončili 12. s 16 body za 

7 výher, 2 remízy a 2 prohry, přičemž dokázali jako jediní porazit vítěznou Čínu. Ženy (26. nasazené) 

obsadili 21. místo se 14 body (6 výher, 2 remízy, 3 prohry) a dokázali remizovat s bronzovými 

Gruzínkami. Těší nás, že nikdo z reprezentantů nezklamal, všichni podali kvalitní výkony. Podrobnější 

zprávy kapitánů v příloze.  

K organizačnímu zajištění: citelné nedostatky byly v zajištění přepravy účastníků z letišť do dějiště 

olympiády (dlouhé čekací doby na autobusy, počet míst v autobusech neodpovídal počtu čekajících 

na odvoz). Naše výprava zvolila nejlevnější variantu dopravy s příletem do tureckého Trabzonu a 

transferem do Batumi. Oproti našemu očekávání neměli pořadatelé olympiády zajištěn 

bezproblémový průjezd přes Turecko – gruzínské hranice, kde nás čekaly především při cestě zpět 

skutečně traumatizující zážitky. Z tohoto důvodu doporučujeme vyhnout se při příští akci v této 

destinaci podobným problémům a zajistit dopravu přímo do místa konání akce, byť se to prodraží. Od 

23. 10 do 3. 11. 2019 se má v Batumi konat Mistrovství Evropy družstev. 

Návrh prémií pro reprezentační tým žen 

Komise reprezentačního úseku navrhuje udělit všem členkám reprezentačního týmu žen a kapitánovi 

prémie ve výšce 8 000 Kč (celkem 48 000 Kč). Tým skončil na 21. místě, prémiový řád byl koncipován 

na 20. míst (dvacáté místo = 11 000 Kč). Vzhledem k podávaným výkonům a celkovému pozitivnímu 

dojmu se domníváme, že si tým prémie zaslouží. V hodnocení národů se navíc umístil na 20. místě (v 

tabulce před námi Gruzie 1 a Gruzie 2).  

 

Návrh rozšíření Komise reprezentačního úseku 

Komise reprezentačního úseku (Konopka, Jansa, Hába, Vokáč, Sikorová) navrhuje přijmout mezi své 

členy Zbyňka Hráčka, který má od příštího roku vést mužskou reprezentaci ČR.  

 

ME v rapidu a bleskovém šachu 

Komise reprezentačního úseku zajišťuje v těchto dnech účast našich reprezentantů na ME v rapidu a 

bleskovém šachu v makedonském Skopje (5. - 9. prosinec 2018). Předběžný zájem projevili David 

Navara a Jiří Štoček, případní další hráči jsou v jednání. 

 

Diskuze: V. Jansa hovořil o průběhu olympiády a o dobré atmosféře v týmu. 



 
 

 

 

Usnesení 129/7: VV ŠSČR vyslovuje kapitánovi mužského týmu V. Jansovi poděkování za skvělou 

reprezentaci. 

Usnesení 129/8: VV ŠSČR schvaluje udělení prémií v celkové výši 48 000 Kč pro ženský reprezentační 

tým.  

Usnesení 129/9: VV ŠSČR jmenuje Zbyňka Hráčka do Komise reprezentačního úseku.  

Usnesení 129/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Komise reprezentačního úseku. 

Příloha 5: Závěrečná zpráva z olympiády mužů 

Příloha 6: Závěrečná zpráva z olympiády žen 

9. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 
Zprávu manažera reprezentace mládeže předložil M. Vokáč. 

Reprezentační akce mládeže v roce 2018 

MEU (6. - 15. 8. 2018, Kouty nad Desnou) 

V příloze je závěrečná zpráva trenérů české výpravy. 

MS HD 20 (4. – 16. 9. 2018, Turecko)  

Soutěže se zúčastnila výprava ve složení trenér GM Vlastimil Babula, Martin Hollan (H20), Natálie 
Kaňáková, Nela Pýchová a Karin Němcová (D20). Nejlépe se umístila Natálie Kaňáková na 19. místě. 
Další informace v přiložené závěrečné zprávě.  

MS 14-18 (19. - 31. 10. 2018, Řecko)  

Výprava je připravena.  

MS kadetů 8-12 (3. - 16. 11. 2018, Španělsko)  

Výprava je připravena. Doposud jsme od pořadatelů nedostali odpověď na dotaz, jak a kde bude naše 
výprava ubytována. 

Olympiáda mládeže do 16 let (24. 11. - 3. 12. 2018, Turecko) 

Pořadatel zveřejnil propozice 28. 9. 2018, dodatečně doplnil už i informaci o ubytování účastníků. 
Propozice byly následně 1. října zveřejněny na webu ŠSČR. Komise pro talenty schválila nominaci 
reprezentačního družstva (4 hráči a 1 náhradník, povinná 1 dívka) ve složení: Alexandr Skalský, 
Richard Mládek, Petr Špreňar, Ondřej Švanda, Anna Marie Koubová. Vedoucím výpravy a trenérem 
bude Marek Vokáč. Všichni nominovaní potvrdili zájem o účast, již byly zakoupeny letenky. Richard 
Mládek cestuje z Londýna, kde dlouhodobě studuje, zbytek výpravy odlétá z Prahy. Přihlášku je nutno 
odeslat do 26. 10. 2018, momentálně probíhá sběr nutných údajů účastníků (čísla pasů, fotografie). 



 
 

 

 

Zbývá dořešit některé detaily, jako je ubytování jediné dívky na dvoulůžkovém pokoji s některou další 
účastnicí. 

Soustředění 

V termínu 26. – 30. 9. 2018 proběhlo v Olomouci 3. soustředění moravské části projektu Scouting. 
Závěrečná zpráva a další materiály v příloze.  

V termínu 28. – 30. 9. 2018 proběhlo ve Svoru 3. soustředění české části projektu Scouting. 
Závěrečná zpráva bude přiložena později.  

Různé 

Do další přílohy jsem zpracoval podrobný Harmonogram roční činnosti manažera reprezentace 
mládeže. Konkurzní komise a členové VV ŠSČR z něho získají přesnější představu o konkrétní náplni 
této práce. 

Usnesení 129/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. 

Příloha 7: Závěrečná zpráva trenérů z MEU mládeže 2018 

Příloha 8: Závěrečná zpráva z MS HD20 

Příloha 9: Závěrečná zpráva – scouting Morava 

Příloha 10: Harmonogram prací manažera reprezentace mládeže 

 

10. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže zaslal Z. Fiala. 

 

KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR juniorek dorostenek a Polofinále Mistrovství ČR juniorů a 

dorostenců.  

KM ŠSČR schválila Obecné propozice Přeboru škol v šachu 2018/2019. 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2019. Mistrovství ČR 

uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou ve dnech 9. až 16. března v Koutech nad Desnou. 

První říjnový víkend zahájily mládežnické soutěže družstev 2018/2019 – Extraliga mládeže a 1. liga 

družstev mládeže. Veškeré výsledky jsou na webu ŠSČR. 

Členové KM ŠSČR M. Hurta a V. Hadraba se zúčastnili Mistrovství ČR H16-20 a D16-20 v rapid šachu 

2018. Soutěž měla kvalitní účast a všichni účastníci byli spokojení s šachovou akcí. Během akce 

proběhla diskuze o záměru zrušit Mistrovství ČR H16-20 a D16-20 v rapid šachu 2019. Všichni 

diskutující vyjádřili hodně negativní názory na záměr zrušit toto mistrovství. Diskutující opakovaně 



 
 

 

 

vyjadřovali názor, že ŠSČR není jen o reprezentaci a reprezentantech. KM ŠSČR se jednomyslně 

shodla, že soutěž má své opodstatnění. V této věkové skupině nám končí nejvíce hráčů. Účast na 

podobném turnaji je drží v kolektivu šachistů. Tito hráči mohou do budoucna pomáhat v klubech jako 

trenéři, kapitáni a organizační pracovníci. Problém v termínovém kalendáři neexistuje. TOP junioři se 

mají účastnit TOP programu a toto MČR mohou vynechat. Jejich trenér by jim měl osvětlit priority v 

termínovém kalendáři. KM ŠSČR navrhuje pro Mistrovství ČR H16-20 a D16-20 v rapid šachu 2019 

dotaci 20.000 Kč. 

Dle sdělení republikového koordinátora projektu KTCM M. Vokáče Ústecký krajský šachový svaz 

dosud nezaslal projekt KTCM. Předseda KM ŠSČR požádal kompetentní zástupce ÚKŠS o vysvětlení a 

o vyřešení problému. 

KM ŠSČR zveřejnila seznamy hráčů pro projekt Podpory oddílů a kroužků. Oddíly již začaly zasílat 

vyplněné formuláře ke kontrole. 

Diskuze: Na základě reakcí a podnětů VV přehodnotil své rozhodnutí a schválil dotaci pro rok 2019 na 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek. Z. Fiala dále informoval o náhlých problémech s místem konání 

MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů, které mělo proběhnout v Kovářské. Majitel objektu z ničeho 

nic napsal pořadateli R. Burdovi, že došlo k nějakému nedorozumění s tím, že kapacita pro účastníky 

turnaje je obsazena německými důchodci. Momentálně se hledá náhrada, možným novým místem 

konání je Hotel Esprit ve Špindlerově Mlýně. M. Vokáč kritizoval dosažitelnost informací k extralize 

mládeže na webu, např. v jakém místě se má hrát. 

Usnesení 129/12: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2019 v rapid šachu juniorů a juniorek“ 
ve výši 20.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.12). 
 
Usnesení 129/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

Úkol 129/3: Zlepšit dosažitelnost informací k extralize a 1. ligám mládeže – KM + KMK. 

 

11. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK uvedl A. Ambrož 
 

Konference trenérů konané v Havlíčkově Brodě 22. září 2018 

Místo konání: Hotel Slunce, 58001 Havlíčkův Brod, Jihlavská 1985 

Začátek v 10:00, konec v 17:30 hodin. 

Zúčastnilo se 30 trenérů: 10x trenér II. třídy, 10x III., 8x IV., 2x bez tren. kvalifikace (Roman Šolc a 

Zdeněk Jirek) 



 
 

 

 

Konference byla určena pro trenéry všech kvalifikací a posloužila k prodloužení platné trenérské 

kvalifikace. Téma konference stanovil GM Marek Vokáč – Jak studovat zahájení. Tematicky bude 

členěno podle výkonnosti na oblast začínajících, pokročilých a vyspělých a podle formy rozdíly ve 

skupinovém a v individuálním tréninku. 

Program konference dle plánu. Zahájeno bylo prezencí, do oběda přednášky A. Ambrože (plus 

seznámení s činností TK) a GM Vokáče. Po obědě GM M. Vokáče, IM R. Biolka a FM. L. Vlasáka. 

Nová osvědčení trenérům přivezl odpoledne sportovní sekretář svazu pan L. Záruba. 

Organizačně zajistil A. Ambrož 

 

Přednášející: A. Ambrož, GM Marek Vokáč, IM Richard Biolek, FM Lukáš Vlasák. 

 
Závěrečné zkoušky T2 

Datum: 23. září 2018 

Místo konání: Hotel Slunce, 58001 Havlíčkův Brod, Jihlavská 1985 

Začátek v 10:00, konec v 16:30 hodin 

Zkušební komise: předseda GM Marek Vokáč, členové IM Richard Biolek, Antonín Ambrož 

Ke zkouškám se dostavilo 11 uchazečů, kteří v předstihu poslali závěrečné práce a při zkoušce je 

obhajovali. Obhájili: Vítězslav Daříček, Jaromír Fultner, Vlastimil Neděla, Filip Nový, Jakub Rabatin, 

Karel Soural, Stanislav Stárek, David Trčálek, Jiří Tvrdý a Marcel Vlasák. Neobhájil Pavel Krupica. 

 

O týden dříve tj. 15. září obhájili závěrečné práce Olga Sikorová, Jan Sikora a Lukáš Weissmann 

Ve Žďáru na Sázavou. Důvod: paní Sikorová odlétala v sobotu 22. 9. na šachovou olympiádu. 

Omluveni z účasti v HB byli: Vladimír Křivánek, Tadeáš Baláček, Jiří Vaněček. 

Diskuze: Diskutovalo se o nutnosti vytvořit rozpočet šachové části školení trenérů 1. třídy pro rok 

2018 a pro rok 2019. Zároveň stále chybí rozpočet na metodické materiály pro rok 2018. 

Usnesení 129/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 
Úkol 129/4: Vytvořit rozpočet šachové části školení trenérů 1. třídy pro rok 2018 a pro rok 2019 – M. 

Konopka. 

 
Příloha 11: Prezenční listina Konference trenérů 
 
Příloha 12: Příjmy a výdaje Konference trenérů 
 



 
 

 

 

12. Šachy do škol 
 

Zprávu o projektu Šachy do škol přeložila V. Souralová. 

 

Aktuální počet zapojených škol: 140   

Počty škol dle krajů:  

Plzeňský: 2 

Karlovarský: 0 

Ústecký: 4 

Liberecký: 3 

Královéhradecký: 16 

Pardubický: 7 

Středočeský: 20   

Vysočina: 12 

Jihočeský: 19 

Jihomoravský: 17 

Moravskoslezský: 11 

Olomoucký: 9 

Zlínský: 8 

Praha: 12 

Počet škol, kde se vyučují šachy jako předmět (povinný, nepovinný): 14 (smlouvy se školami budou 

uzavřeny do 20. 10. 2018) 

Počet zapojených žáků: 1802 (25 škol ještě neupřesnilo počet dětí, při průměru 10 žáků /školu nejspíš 

konečný počet přesáhne 2000) 

Hlavní překážky, proč se některé školy nepřihlásily: 

 Výhodnější nabídky jiných projektů (nutné zvýšit podporu 1 cvičebnice/žáka do celkového 

počtu 20 zdarma) 



 
 

 

 

 Nevhodnost nabízené podpory (Navrhuji od příštího roku nabídnout možnost vyměnit 

cvičebnice zdarma za finanční dotaci na šachový materiál v hodnotě 70 Kč/žák v maximální 

výši 1400 Kč pro jednu školu, škola musí předložit doklady o pořízení nového šachového 

materiálu) 

 Poštovné a balné  

 Termín přihlášek – v příštím roce nutno posunout na 15. 10. 2018 

Přebor škol 
Propozice vyhlášeny, postupně zveřejňuji rozpisy. 
 
LearningChess  
Školy dostaly informace o registraci, byla vyhlášena soutěž, která začne 15. 10. 2018. 
 
Diskuze: R. Svoboda podal zprávu ohledně účtování poštovného a balného za cvičebnice, které se 
některým školám zdá příliš drahé. Toto poštovné a balné nastavil přímo ŠSČR (po zkušenosti, kdy 
v minulosti tato služba byla pro školy zdarma), protože některé školy si po původní objednávce 
cvičebnic často ještě přiobjednávaly další cvičebnice, čímž se poštovné a balné prodražovalo. Galerie 
Dolmen si poštovní a balné neúčtuje. Spolupráce s Galerií Dolmen je na základě smlouvy. GD pro 
ŠSČR vede sklad všech cvičebnic, které ŠSČR vydal (tisíce cvičebnic o přibližně tunové hmotnosti) a to 
pouze za reklamu. ŠSČR z toho platí pouze rozvážku balíků Českou poštou na základě smlouvy (cca 
130 Kč za jeden balík). Za rok je těchto balíků přibližně 300 – 400. Od příštího školního roku 
(2019/2020) lze jednat o tom, že poštovné a balné bude pro školy zrušeno. 
 
Usnesení 129/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol. 
 

13. Zpráva KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 

Před odletem našich týmů na 43. Šachovou olympiádu jsme zorganizovali tiskovou konferenci. 
Zúčastnili se zástupci následujících médií: Česká televize, Český rozhlas, Frekvence 1, Impuls, 
Sportovní Listy, Deník, Blesk, ČTK. 
 
Zpravodajství z olympiády se pravidelně objevovalo na ČT1 v Brankách, bodech, vteřinách, na 
idnes.cz nebo sport.cz. Mediální prostor, který jsme díky olympiádě získali, se pohybuje v řádu 
vyšších stovek tisíců Kč. Děkujeme českým týmům za vzornou reprezentace a děkujeme všem našim 
mediálním partnerům. 
 
Vypsali jsme videosoutěž se šachovou tématikou.  
 
Usnesení 129/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 



 
 

 

 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Proběhlo MČR v bleskovém šachu družstev (15. 9.) a MČR v rapid šachu družstev (16. 9.) v Teplicích 

(pořadatel ŠK Spartak Ústí nad Labem). Za porušení časového harmonogramu úkolů, kdy návrh 

propozic MČR byl pořadatelem zaslán bezmála s dvouměsíčním zpožděním, STK rozhodla o snížení 

dotace o 2,5 tis./soutěž. 

 

Byl vypsán konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 2018/2019. 

 

Byl vypsán konkurz na pořadatele MČR 2019 seniorů. 

 

Byly zahájeny ligové soutěže družstev 2018/2019 (14. 10. prvním kolem 2. ligy). Delegace rozhodčích 

byly sestaveny dost dobře i včas; nějaká předelegování se sice předpokládají, ale většinou v důsledku 

změněných okolností. 

 

Po diskuzi ve VV byl upraven (dík zejména Martinu Petrovi) návrh konkurzu na pořadatele MČR 2019 

mužů - klíčový problém rozvržení startovného a podmínek výplaty této části dotace v závislosti na 

kvalitativním obsazení MČR se předpokládá konkretizovat až ve smlouvě s vybraným pořadatelem. 

  

Na základě požadavku VV předseda STK upravil (v souvislosti s návrhem na zvýšení dotace oproti roku 

2018) návrh znění konkurzu na pořadatele MČR 2019 žen. Pro toto MČR se s výplatou startovného 

nepočítá (dtto jako bylo v 2018) - motivačním faktorem je pouze cenový fond. Zvýšení dotace je tedy 

rozděleno na navýšení cenového fondu a zúčtovatelné částky nákladů pořadatele.  

 

STK v dohodě s KM doporučuje VV přehodnotit názor ohledně podpory MČR juniorů a juniorek 

v rapid šachu. Letošních - MČR 2018 proběhlo koncem září - 107 účastníků (z toho 17 juniorek) je až 

manifestačním vyjádřením smysluplnosti této soutěže. 

 

STK doporučuje neopouštět snahu o oživení Československé Extraligy žen. Účast v posledních 3 

ročnících sice odůvodňuje názor VV (byť 2 z toho byly na Slovensku), ale pokud by se podařilo - při 

předpokládané dotaci od ŠSČR 30 tis. Kč - najít pořadatele a včas (ideálně zároveň s pořadatelem) i 

pevný termín konání, mohlo by to vést k většímu počtu zúčastněných družstev. 

 

Diskuze: Do konkurzu k MČR dohodnuto doplnění, že krajští přeborníci mají startovné zdarma. Dále 

se delší dobu diskutovalo a budoucnosti Čs. Extraligy žen. Z. Fiala a J. Malec obhajovali setrvání 

soutěže, ostatní se, především na základě tristní účasti v posledních letech, vyslovili pro finanční 



 
 

 

 

nepodpoření této soutěže. Z. Fiala je toho názoru, že v případě včasného vypsání konkurzu a 

následně včasného určení termínu a vypsání propozic pořadatelem, by účast byla dostatečná. 

 

Usnesení 129/17: VV ŠSČR schvaluje vyhlášení konkurz na pořadatele MČR mužů 2019 v upraveném 

znění a zavazuje rozpočet ŠSČR 2019 (V2.1) výdajem ve výši 500.000 Kč. 

 

Usnesení 129/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2019 ve výši 250.000 Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.2). 

 

Usnesení 129/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli ČS Extraligy žen 2019 ve výši 30.000 Kč a 

zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2019 (V2.10). NESCHVÁLENO (J. Malec a Z. Fiala hlasovali pro) 

 

Usnesení 129/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

Úkol 129/5: Zveřejnit schválené znění konkurzů MČR mužů a MČR žen 2019 na webu – STK + 

sekretariát. 

 

Příloha 13: Návrh znění konkurz na pořadatele MČR mužů 2019 

 

Příloha 14: Návrh znění konkurz na pořadatele MČR žen 2019 

 

15. Příprava MČR v bleskovém šachu 2018 
 
O přípravách MČR v bleskovém šachu 2018 informoval F. Štross. 

V příloze je návrh rozpisu (propozic) MČR v bleskovém šachu 2018 a rozpočet MČR v bleskovém 
šachu a předávání Výročních cen ŠSČR 2018. 

Turnaj se hraje v sobotu 22. prosince v Kongresovém centru Praha a účast již předběžně přislíbili dva 
naši nejlepší hráči David Navara a Viktor Láznička. Opět se podařilo domluvit sponzorství společnosti 
ChessBase, která dodá hodnotné softwarové věcné ceny do kategorií mládeže, a dále sponzorství 
společnosti European Institute, která kromě finančního příspěvku věnuje věcné ceny do turnaje žen.  

Usnesení 129/21: VV ŠSČR schvaluje předložený rozpis MČR v bleskovém šachu 2018. 

Usnesení 129/22: VV ŠSČR schvaluje předložený rozpočet MČR v bleskovém šachu a předávání 
Výročních cen ŠSČR 2018. 

Úkol 129/6: Zveřejnit rozpis MČR v bleskovém šachu 2018 na webu – sekretariát. 

 



 
 

 

 

Příloha 15: Rozpis MČR v bleskovém šachu 2018 

Příloha 16: Rozpočet MČR v bleskovém šachu a předávání Výročních cen ŠSČR 2018. 

 

16. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na KŠS byly zaslány informace k projektu Organizace sportu v KŠS 2018. 

Na webu byla zveřejněna výzva oddílům k podání žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB. Zároveň byl 
všem oddílům zaslán email. 

Na MŠMT byly zaslány výkazy výsledků z ME mládeže, ME juniorských družstev a Olympiády. 

Na vyhlášený konkurz na pozici manažera reprezentace mládeže s uzávěrkou do 31. 10. 2018 se k 11. 
10. zatím nepřihlásil žádný zájemce. 

Ve spolupráci s M. Vokáčem byla zaslána registrace na Olympiádu mládeže do 16 let a zároveň byly 
pro naši výpravu zakoupeny letenky. 

Probíhá zakládání soutěží družstev nové sezóny. 

Díky propagačním snahám manažerky projektu Šachy do škol Venuši Souralové chodí nové žádosti o 
zapojení do online výukové portálu LearningChess. 

Sportovní sekretář Ladislav Záruba se zúčastnil konference KHŠS (podání zprávy o činnosti 
sekretariátu, zodpovězení dotazů, předání darů). V plánu má zúčastnit se i dalších krajských 
konferencí. 

Test v online školení trenérů 4. třídy splnilo k 11. 10. celkem 73 účastníků, z toho 63 zaplatilo 
poplatek a obdrželo osvědčení. 

Byla provedena kontrola rozesílání materiálů v projektu Podpora šachových oddílů a kroužků 2017. 
Mnohé materiály nebyly rozeslány jednak z důvodu dotisku některých chybějících dílů cvičebnic a 
následně z důvodu nepředání všech informací při personální výměně v Galerii Dolmen. Materiál za 
rok 2017 nebyl doručen přibližně 60 oddílům. Rozeslán bude do konce roku 2018. Začátkem roku 
2019 pak bude rozeslán materiál za projekt 2018. Ve spolupráci s KM je nutné určit odpovědnou 
osobu za projekt v dalším roce. 

Z výhodné nabídky ČOV bylo pro Trenérskou komisi objednáno několik knih s trenérskou tematikou. 

https://www.chess.cz/vyzva-oddilum-k-podani-zadosti-o-dotaci-muj-klub/


 
 

 

 

FIDE na kongresu v Batumi potvrdila udělení titulů IM pro Svatopluka Svobodu a Jana Vykouka, WIM 
pro Natálii Kaňákovou a FA pro Václava Soukupa, Ondřeje Zámečníka, Petra Buchníčka a Jana Sikoru. 

Byl vyřízen titul CM pro Stanislava Juříčka. 

FIDE informovala o možnosti udělení titulu (W)CM (s podmínkou ratingu) pro medailisty z MEU 
mládeže 2018 v Koutech nad Desnou. Týká se to Terezy Horkové, Václava Fiňka a Marka Míču.  

Usnesení 129/23: VV ŠSČR schvaluje proplacení titulů (W)CM pro medailisty z MEU mládeže 2018.   

Usnesení 129/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

17. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
ŠSČR v databázi aktuálně eviduje 41.938 členů. Registrováno je 18.903 členů, z toho 13.278 aktivních 
(z toho 2 individuální) a 5.625 neaktivních.  
 
Oddílové faktury 
Koncem září bylo vygenerováno a rozesláno na oddíly 332 podzimních faktur. Jarní fakturu z roku 
2017 za členské příspěvky stále neuhradil oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč). 
 
Přestupy členů a registrace cizinců 
K 11. 10. bylo vyřízeno celkem 395 přestupů a registrováno 230 cizinců pro soutěže družstev 
2018/2019. Aktuální seznamy jsou v příloze. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi aktualizovány třídy rozhodčích: 
 
- seminář + školení R3 - Lázně Jeseník 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Opava 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Praha 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Žďár nad Sázavou 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Choceň 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Plzeň 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Ostrava 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - Brno 
- školení R3 + seminář R2 a R3 - České Budějovice 
 
V databázi aktualizovány třídy trenérů: 
 
- 4. třídy - Opava 
- 3. třídy - Opava 



 
 

 

 

- 4. třídy - Světlá nad Sázavou 
- 2., 3., 4. tříd - Havlíčkův Brod 
- 4. třídy v rámci online testů (celkem 24) 
 
Změny federace 
FIDE schválila změnu federace E. S. Salvadora a M. Lisika. 
 
Usnesení 129/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 17: Seznam přestupů 2018 
 
Příloha 18: Registrace cizinců 2018 
 

16. Různé 
 
Termíny 130. – 132. schůze VV ŠSČR 
130. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 4. prosince, 131. schůze v úterý 15. ledna a 132. schůze v 
úterý 5. února. Všechny od 13:00 v Praze na Strahově. 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:17. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 129/1: Provést revizi dosud nečerpaných či výrazně nedočerpaných položek rozpočtu – 
předsedové komisí ŠSČR – do 31. 10. 2018. 
 
Úkol 129/2: Zaslat R. Svobodovi požadavky na rozpočet ŠSČR 2019 – předsedové komisí ŠSČR – do 20. 

11. 2018. 

 

Úkol 129/3: Zlepšit dosažitelnost informací k extralize a 1. ligám mládeže – KM + KMK. 

 

Úkol 129/4: Vytvořit rozpočet šachové části školení trenérů 1. třídy pro rok 2018 a pro rok 2019 – M. 

Konopka. 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=2214075
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=14916258


 
 

 

 

 

Úkol 129/5: Zveřejnit schválené znění konkurzů MČR mužů a MČR žen 2019 na webu – STK + 

sekretariát. 

 

Úkol 129/6: Zveřejnit rozpis MČR v bleskovém šachu 2018 na webu – sekretariát. 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 128. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 30. 9. 2018 
Příloha 3: Inventarizační protokol 2018 
Příloha 4: Přehled drobného majetku 
Příloha 5: Závěrečná zpráva z olympiády mužů 
Příloha 6: Závěrečná zpráva z olympiády žen 
Příloha 7: Závěrečná zpráva trenérů z MEU mládeže 2018 
Příloha 8: Závěrečná zpráva z MS HD20 
Příloha 9: Závěrečná zpráva – scouting Morava 
Příloha 10: Harmonogram prací manažera reprezentace mládeže 
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