
 
 

 

 

Zápis ze 130. schůze VV ŠSČR 

Praha, 4. prosince 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), Josef Novák (předseda RK), Jiřina Prokopová (předsedkyně KR), Petr Pisk 

(delegát FIDE a ECU) 

 

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 129. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 130/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 129. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 129. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 130. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 129. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 130. 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 Zpráva KR J. Prokopová 

16 Zpráva sekretariátu F. Štross 

17 Zpráva předsedy OK F. Štross 

18 Různé   

19 Závěr   

 

Usnesení 130/2: VV ŠSČR schvaluje program 130. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 17. 10. 2018 – 3. 12. 2018: 

1) VV ŠSČR schválil udělení garance 1. Novoborskému ŠK, z.s. k pořádání 42. ročníku Fejfarova 

materiálu. 

2) VV ŠSČR schválil udělení garance ŠK Světlé nad Sázavou k pořádání MEU mládeže 2019. 

3) VV ŠSČR jmenoval konkursní komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici reprezentačního 

trenéra mládeže ve složení M. Konopka (předseda), Z. Fiala, M. Petr, L. Záruba a M. Dobsa. 

4) VV ŠSČR schválil počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2019 na základě stavu členské základny k 31. 

10. 2018. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
Byly vyhlášeny 4 programy pro svazy pro příští rok. Očekávám cca 10% pokles v Organizaci sportu, 

kde je využit zcela nový mechanismus, kdy se zkoumá růst/pokles svazu v konkrétních kritériích a 

dochází i ke snížení alokace, a naopak růst v programech REPRE a hlavně TALENT. Důležité je, že 

pokud neuděláme v žádostech zásadní chybu, můžeme počítat přibližně se současnou úrovní 

podpory od státu. Čtvrtý program je investiční vybavení reprezentace, které jsme doposud nikdy 

nezískali.  



 
 

 

 

FIDE/ECU 
Konal se první board FIDE – prezident si upevnil pozici a určil své nejbližší spolupracovníky. Za zmínku 

stojí, že do čele komise žen se dostala Eva Repková. My jsme nabídli FIDE a ECU rekordní počet 

zástupců do komisí a čekáme na výsledky jednání o obsazení těchto komisí. Začátkem prosince bude 

P. Pisk ve Skopje na boardu ECU. Byl jsem se podívat v Londýně na zápas MS, práce Agonu mě 

rozhodně neuchvátila. 

ČOV a ČUS 
Účastnil jsem se porady předsedů národních svazů ČUS, VV ČOV, Ekonomické komise ČOV, Komise 

neolympijských sportů, výjezdního zasedání komise neolympijských sportů ČOV a posouzení žádosti 

minigolfu o uznání/vstup do ČOV.  

Žádost TJ Mšeno     
„Vážení, obracím se tímto na VV ŠSČR se žádostí o dodatečné přiznání podpory šachovému kroužku 

T.J. Sokol Mšeno. Žádost o podporu jsme podali včas, ale opomněli ji odeslat krajskému 

koordinátorovi. Tím došlo k tomu, že požadavek Mšena nebyl zařazen do krajského seznamu. 

V reklamačním termínu jsem byl zaneprázdněn pořádáním MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů ve 

Špindlu, takže výpadek Mšena nebyl včas zjištěn a reklamace nebyla uplatněna.  

Nárok oddílu byl v Úrovni 1  = 7.388Kč, nárok na literaturu mi emailem potvrdil Petr Záruba v částce 

500Kč.   

Navrhujeme schválit:  

- dotaci ve výši 50%  Úrovně 1  (za blbost se hold platí) 

- literaturu Cvičebnice 1-7 s tím, že cenový rozdíl doplatíme 

 

Předem děkujeme za projednání žádosti.  

  

Za T.J. Sokol Mšeno 

Roman Burda – vedoucí šachového kroužku“ 

 

Legislativa ŠSČR     

Je potřeba posoudit nabídku Z. Zůny k legislativě ŠSČR.  

 

Diskuze: Viktor Novotný informoval VV ŠSČR, že připravil návrh Registračního a přestupního řádu, 

který je v současné době v připomínkovém řízení. VV ŠSČR pogratuloval Markovi Vokáčovi k jeho 60. 

narozeninám. Dále členové VV ŠSČR vyjádřili poděkování Vlastimilu Jansovi za skvělou reprezentaci 

na MS seniorů. 

 



 
 

 

 

Usnesení 130/3: VV ŠSČR schvaluje žádost T. J. Sokol Mšeno. 

     

Usnesení 130/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR 

 

Úkol 130/1: Zařadit T. J. Sokol Mšeno do projektu Podpory kroužků – Komise mládeže 

 

Příloha 2: Dopis MFČR 

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 130/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře předložil R. Svoboda. 

  

Čerpání rozpočtu ŠSČR k 28. 11. 2018 
V příloze je předkládán soubor s výsledky hospodaření svazu k 28. 11. 2018. Na minulé schůzi VV byl 

dohodnut postup pro kontrolu jednotlivých výdajových položek, jejich realizace a následného 

vyúčtování. Na základě toho byla provedena analýza vyúčtování dotace jednotlivých programů 

MŠMT.  

Dotace z programů MŠMT jsou letos 15.087.000 Kč, v programu Talent je nutno vyúčtovat výši 

projektu, což je o 515.000 Kč více než je dotace. Vyúčtovat je tedy nutno 15.612.000 Kč. Celkové 

plánované výdaje v rozpočtu svazu na rok 2018 jsou po úpravách schválených VV ŠSČR 19. 701.911 

Kč. Skutečné výdaje se budou pohybovat mezi 18,25 a 18,75 mil. Kč, skutečné příjmy budou cca 20,0 

mil. Kč.  

Po dotazu na MŠMT se rozšířil objem uznatelných nákladů o výdaje na pořad V šachu a některé PR 

výdaje. Přesto budou uznatelné výdaje překračovat výši dotaci z MŠMT jen s drobnou rezervou, a 

proto bude projekt Podpora šachových oddílů vyplacen z běžného účtu a ne z vázaného účtu ČOV. 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2019 
V neveřejné příloze byla VV předložena prvotní verze rozpočtu na rok 2019. Požadavky komisí (pokud 

byly předloženy) byly doplněny o výdajové položky, které jsem určil sám. Po diskusi ve VV a po 

provedených úpravách v některých položkách jsou ve stávající verzi rozpočtu výdaje ve výši 20,417 



 
 

 

 

mil. Kč a příjmy 19,117 mil. Kč. Pro další diskusi nad tvorbu rozpočtu jsou důležité výdajové položky 

v programech MŠMT. S ohledem na uveřejněné podmínky lze očekávat mírné navýšení v programech 

Talent a Repre a zhruba desetiprocentní propad v programu organizace sportu. Na tvorbu rozpočtu 

bude mít vliv i potřeba vyúčtovat dar ČOV z předchozích let. 

Diskuze: Po diskusi schválil VV záměr připravovat pro konferenci svazu rozpočet s plánovanou 

hospodářskou ztrátou 2,0 mil. Kč, kdy navýšení ztráty bude využito na přípravu talentované mládeže 

a vytvoří svazu prostor pro vyúčtování dotací z MŠMT roku 2019 a daru ČOV z let předchozích. 

Ostatní 
Proběhlo jednání s panem Slanicayem z Galerie Dolmen s cílem upřesnit podmínky uzavřené smlouvy 
o uskladnění a rozesílání knih Šachového svazu a dohodnout další spolupráci při vydávání, propagaci 
a nabízení šachových knih třetím stranám. 

Bylo dohodnuto následující:  
1. vybrané balné jednou ročně za kalendářní rok podle naší účetní evidence odvedeme na začátku 
roku následujícího Galerii Dolmen. Konečného příjemce balného určí Galerie. 
 
2. Podpoříme Martina Beila  v jeho autorské činnosti tím, že naše knihy nabídneme do  prodeje přes 
Kosmas. Protože pro knížky jezdí přímo do Dolmenu, nevzniknou náklady na poštovné. Knížky jdou do 
komise, protože nejsme plátci DPH, tak budeme dostávat jen 45% prodejní ceny. Konečná prodejní 
cena bude odlišná od naší zveřejněné na webu pro členy svazu a objednatele ze škol (Cvičebnice 110 
Kč, Sbírka 240 kč, Metodika 360 Kč.) 
 
3. Uspořádáme společnou akci, kde nabídneme šachové knihy vydávané oběma stranami městským a 
místním knihovnám. Nabídneme na meilové adresy všem knihovnám v ČR společný balíček šachové 
literatury vydávané Dolmenem a námi. Ceny se ladí, pokud by to vzali vše, tak bude sleva max. 50% z 
prodejní ceny u Kosmasu. Šachový svaz bude oslovovat knihovny s nabídkou a komunikaci s nimi a 
bude fakturovat. Galerii Dolmen zajistí distribuci. Galerie Dolmen bude následně nám dle účetní 
evidence fakturovat. 
  
4. Mailové dotazy ohledně knih na adrese objednávky@chess.cz bude zodpovídat svaz. Galerie 
Dolmen bude jen knížky distribuovat a upozorňovat sekretariát ŠSČR na vystavování faktur. 

 
Usnesení 130/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
 
Příloha 3: Hospodaření ŠSČR k 28. 11. 2018 
 
 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 
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Konkurs na reprezentačního trenéra mládeže     

Do konkursu na místo reprezentačního trenéra mládeže, který jsme vypsali v září tohoto roku, se 

přihlásili 4 kandidáti – Marek Vokáč, Petr Pisk, Richard Biolek jr. a David Kaňovský. Zároveň byla 

ustanovena výběrová komise ve složení Konopka, Petr, Fiala, Ladislav Záruba a Marek Dobsa  

(zástupce rodičů).  

Všichni kandidáti zaslali motivační dopisy. Prezentovali v nich své názory na současný stav 

mládežnického šachu v ČR a představy o tom, jak by funkci reprezentačního trenéra mládeže 

vykonávali a co by zlepšili. Všechny motivační dopisy komise vyhodnotila jako podnětné a kvalitní, 

nicméně respektovala hlasy (nejen) z Trenérské komise ŠSČR, že by bylo dobré dát na tomto postu 

šanci někomu novému a k pohovorům si na čtvrtek 22. listopadu 2018 pozvala Richarda Biolka 

mladšího a Petra Piska. Po analýze těchto besed výběrová komise rozhodla, že se další kolo pohovorů 

již neuskuteční a na funkci trenéra mládežnické reprezentace navrhne Výkonnému výboru ŠSČR pana 

Petra Piska. Ten představil poměrně rozsáhlou koncepci své možné budoucí práce a přesvědčil 

komisi, že by měl dostat šanci. 

Diskuze: VV ŠSČR přivítal Petra Piska, pogratuloval mu k nové roli a dohodl, že jednání o jeho smlouvě 

na rok 2019 povedou předseda KRÚ Michal Konopka a hospodář R. Svoboda.  

Reprezentace žen v roce 2018 

V příloze naleznete zprávu reprezentačního kapitána žen Petra Háby o výsledcích našich hráček 

v roce 2018 a o perspektivách našeho ženského šachu. Z mého pohledu máme stále velký prostor ke 

zlepšování. Za pozitivní považuji vystoupení naší ženské reprezentace na hlavní akci roku, olympiádě 

v Batumi. Bylo po sportovní stránce úspěšné, tým hrál bojovně a sebevědomě. Těší i návrat Joanny 

Worek na rating přes 2300, mile překvapila Karin Němcová na ME žen 2018 na Slovensku. Stejná 

hráčka ale na několika dalších turnajích zahrála pod své možnosti. Celkově úroveň naší ženské špičky 

mírně pokročila, ale zase ne o tolik, jak bychom si přáli.  

 

Reprezentace mužů v roce 2018 

Do konce roku vypracuje kapitán národního celku Vlastimil Jansa zprávu o stavu mužské 

reprezentace, momentálně hraje na MS seniorů ve Slovinsku a vede si zatím velmi úspěšně. 

Mužskému týmu se dařilo na olympiádě v Batumi, kde si získal respekt výhrou nad pozdějšími vítězi 

z Číny. Z individuálních počinů je třeba zmínit vítězství Tadeáše Kriebela na Akademickém mistrovství 

světa v Brazílii a Jana Vykouka na ME do 18 let v Rize – to jsou mimořádné úspěchy českého šachu! 

Zajímavé je pro nás každé vystoupení Davida Navary. Naopak mrzí nás malý zájem hráčů o 

individuální mistrovství Evropy a třeba i to, že Jan Krejčí, který se druhé polovině loňského roku jevil 

velmi perspektivně, letos značně polevil v tréninkovém úsilí. 

  

ME v rapidu a bleskovém šachu 2018 



 
 

 

 

Na ME v rapidu a bleskovém šachu v makedonském Skopje (5. - 9. prosinec 2018) pojedou naši dva 

nejlepší hráči David Navara a Viktor Láznička, a dále aktuální přeborník v rapid šachu Jiří Štoček a 

aktuální přeborník v bleskovém šachu Miloš Jirovský. 

Diskuze: Michal Konopka informoval VV ŠSČR o sehraném zápase Láznička – Cífka, který měl sloužit 

ke splnění podmínek Nominační ceny Evžena Gonsiora. Viktor Láznička se ovšem následně 

případného nároku na cenu vzdal. Blízko splnění ceny byli kromě Viktora Lázničky také Olga Sikorová 

a Joana Worek. VV ŠSČR diskutoval jejich podporu na příští rok 2019. Diskutovány byly také smlouvy 

kapitánů reprezentace pro rok 2019 – Zbyňka Hráčka a Petra Háby. V diskuzi byla řešena také 

případná podpora březnového Pražského mezinárodního šachového festivalu. 

Usnesení 130/7: VV ŠSČR jmenuje Petra Piska od 1. 1. 2019 do funkce reprezentačního trenéra 

mládeže. 

Usnesení 130/8: VV ŠSČR schvaluje podporu 30.000 Kč pro Viktora Lázničku, Olgu Sikorovou a Joannu 

Worek na rok 2019 – určenou na účast na silných turnajích.  

Usnesení 130/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Úkol 130/2: Smlouva s vybraným manažerem reprezentace mládeže P. Piskem – předseda KRÚ, 
hospodář ŠSČR. 
 
Příloha 4: Závěrečná zpráva ženské reprezentace 2018 
 

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

Reprezentační akce mládeže v roce 2018 
 
MS 14-18 (19. - 31. 10. 2018, Řecko)  
Výsledkově se našim reprezentantům dařilo spíše průměrně, v těžké konkurenci se příliš neprosadil 
ani náš hlavní medailový kandidát Nguyen Thai Dai Van. Předvedená kvalita hry sice podle hodnocení 
trenérů nebyla v řadě případů tak špatná, ale v této konkurenci se naplno projevily mezery v tréninku 
i nedostatky v herní psychice. Více v přiložené závěrečné zprávě trenérů české výpravy. 
 
MS kadetů 8-12 (3. - 16. 11. 2018, Španělsko)  
Celkově poměrně úspěšné vystoupení, Václav Finěk vybojoval v kategorii H8 9. místo a získal tím 
nárok na svazovou odměnu ve výši 15.000 Kč. Cenné je ale hlavně to, že se všichni naši reprezentanti 
ve fázi mezi 7. - 9. kolem turnaje pohybovali v první polovině tabulky své soutěže a jak Václav Finěk, 
tak i Richard Stalmach až téměř do samého závěru měli na dosah i medailové umístění. Soutěž ovšem 
provázela řada organizačních problémů, ty nejvážnější se naštěstí naší výpravě vyhnuly, snad 
pomohlo i to, že jsme patřili mezi nejdříve přihlášené výpravy. Nicméně narušený turnajový 
harmonogram (volný den už místo 3. kola) možná přispěl k nadměrné únavě našich hráčů, kteří navíc 
na soutěže o 11 kolech nejsou zvyklí, a snad i proto závěrečná kola vesměs znamenala ztrátu dobrého 



 
 

 

 

průběžného umístění. Pořadatelé navíc nepoužívali program chess results a výsledkový i partiový 
servis je na oficiálním webu soutěže poněkud nepřehledný a nepostačující. Více v přiložené zprávě 
vedoucího naší výpravy. 
 
Olympiáda mládeže do 16 let (24. 11. - 3. 12. 2018, Turecko) 
Soutěž v těchto dnech probíhá, zpráva bude podána ústně. (2:29) (ať marek něco pošle). 
 
Soustředění 
V termínu 9. – 11. 11. 2018 proběhlo v Českých Budějovicích 4. soustředění české části projektu 
Scouting, jako hostující trenér se zúčastnil Viktor Láznička. Tím byl uzavřen plánovaný blok 
soustředění v české části projektu. Závěrečné zprávy ze 3. a ze 4. soustředění budou přiloženy 
později. 
 
V měsíci prosinci je připravováno ještě závěrečné soustředění moravské části projektu Scouting, dále 
proběhnou minisoustředění pro kategorii +-18 v Klatovech (trenér Jansa) a minisoustředění pro 
kategorii +-14 v Praze (trenér Vokáč). 
 
Návrh rozpočtu a projekty talentované mládeže na rok 2019 
Prostřednictvím Skype proběhla 8. 11. 2018 další schůzka komise pro talenty. V projektu 
Individuálního tréninku bylo rozhodnuto s platností od 1. 11. 2018 na období listopad 2018 – duben 
2019 navýšit objem tréninkových jednotek přidělených na trénink Anny Marie Koubové ze 6 na 8 
jednotek, a nově do IT zařadit Marka Míču (trenér Rabatin) s přiděleným objemem 6 tréninkových 
jednotek. 
 
Diskutovány byly otázky dalšího rozvoje projektu Scouting, bude zpracována samostatná analýza. 
Dále byly diskutovány projekty v oblasti talentované mládeže a podklady pro rozpočet talentované 
mládeže na rok 2019. Z těchto projektů vyzdvihnu doporučení obnovit letní tábory s důrazem na 
tréninkový šachový program pro talentovanou mládež, který v případě akceptace vyžaduje již 
v průběhu měsíce ledna provést některé důležité formální úkony. 
 
Návrh rozpočtových požadavků úseku talentované mládeže je součástí návrhu rozpočtu 
reprezentačního úseku, který předkládá do VV Michal Konopka. Podrobnější informace z jednání 
Komise pro talenty jsou uvedeny v přiloženém zápisu ze schůze KPT. 
 
Usnesení 130/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. VV ŠSČR vyslovil 
poděkování Marku Vokáčovi za jeho práci v roli manažera reprezentace mládeže. 
 
Příloha 5: Závěrečná zpráva z MS 14-18 

 

Příloha 6: Závěrečná zpráva z MS 8-12 

 

Příloha 7: Zápis ze schůze KPT 

 
 
 



 
 

 

 

10. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže zaslal Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR dětí do 8 let 2019. Mistrovství ČR 
uspořádá Beskydská šachová škola ve dnech 30. až 31. března ve Frýdku-Místku. 
 
Během října a listopadu se uskutečnilo Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Moravy a 
Slezska mládeže do 16 let, Mistrovství Čech dětí do 8 a 10 let, Mistrovství ČR juniorek a Polofinále 
Mistrovství ČR juniorů. Pořadatelé zajistili akce na kvalitní úrovni. Problémem na Polofinále 
Mistrovství ČR juniorů bylo chování některých hráčů, a proto pořadatel podal podnět pro disciplinární 
řízení. Komise mládeže ŠSČR navrhuje zahájit disciplinární řízení s hráčem M. S. a hráčem J. E. 
 
Komise mládeže vyhodnotila Projekt podpory kroužků 2018. Podmínky projektu splnilo 2 816 hráčů 
ze 162 oddílů. Částka pro 1. úroveň je 7 388 Kč, pro 2. úroveň 14 776 Kč a pro 3. úroveň 22 164 Kč. 
 
Komise mládeže připravila Projekt podpory kroužků 2019. KM navrhuje schválit projekt již nyní a 
částku pro rozdělení doplnit po konferenci ŠSČR. 
 
Usnesení 130/11: VV ŠSČR rozhodla o zahájení disciplinárního řízení s hráčem M. S. a hráčem J. E. a 
jmenuje disciplinární komisi ve složení: Jan Lamser, Jan Malec a Jiřina Prokopová. 
 
Usnesení 130/12: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory kroužků 2019. 
 
Usnesení 130/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 
Příloha 8: Projekt podpora šachových oddílů a kroužků. 
 
 

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

Semináře pro trenéry v roce 2019 

V rámci TK ŠSČR proběhla diskuze o vzdělávání trenérů všech tříd. Rozhodla se rozdělit v minulých 

letech pořádané Konference trenérů na dvě části. První by měly být semináře pro trenéry IV. a III. 

třídy. Druhá na semináře pro trenéry II. a vyšších tříd. 

Hlavním důvodem je velký rozdíl mezi výkonností dětí a mládeže a tím i rozdíl v přístupu k tréninku 

dětí různých výkonností. Odlišný je trénink individuální a trénink v malých skupinách, realizovaný 

trenéry II. a vyšších tříd, oproti tréninku skupinovému, vedenému převážně trenéry IV. a III. tříd. 



 
 

 

 

Semináře pro trenéry IV. a III. tříd budou v počtu 5-8 tak, že se spojí logisticky vhodné kraje. 

Předpokládáme délku semináře cca 7-8 hodin. 

Účastnici hradí 200,- Kč a případně oběd. 

Účastníci mohou požádat o prodloužení trenérských IV. a III. tříd. 

Pořádá TK ŠSČR ve spolupráci s krajskými TMK (krajskými svazy). 

Lektory zajišťuje TK ŠSČR společně s kraji, pro které se seminář koná. 

Náklady hradí ŠSČR. 

Semináře pro trenéry II. a vyšších tříd (v Praze a v Havlíčkově Brodě) 

Předpokládáme délku semináře cca 7-8- hodin. 

Účastnici hradí 200,- Kč a případně oběd. 

Účastníci mohou požádat o prodloužení II. trenérských tříd. 

Předpokládané termíny: květen a září 2019 

Pořádá TK ŠSČR. 

Lektory zajišťuje TK ŠSČR. 

Náklady  hradí ŠSČR. 

Diskuze: Michal Konopka informoval VV ŠSČR o pozitivním vývoji probíhajícího školení trenérů I. třídy 
ve spolupráci s FTVS UK. Doporučil, aby přednášky v šachové části školení, kde jsou zajištění kvalitní 
lektoři, byly natočené. 
 
Metodické materiály v roce 2019 „Koncovky mistrů“ 
Metodické materiály – 5 dílů s názvem Koncovky mistrů (původní návrh na 4 díly po debatě v TK 
navrhuje zvýšit na počet 5 tak, že pěšcové a věžové koncovky budou mít samostatný sešit. 
Jednotlivé díly: 1. díl: Koncovky mistrů – pěšcové koncovky, 2. díly Koncovky mistrů – věžové 
koncovky, 3. dík Koncovky mistrů – koncovky lehkých figur, 4. díl Koncovky mistrů – koncovky těžkých 
figur, 5. díl Koncovky mistrů – koncovky s materiální nerovnováhou. 
 
Metodické materiály v roce 2019 „Věžové koncovky I.“ a Věžové koncovky II“ autora Jaroslava 
Mojžíše 
Tyto věžové koncovky jsou od základních do složitých zpracovány FM Jaroslavem Mojžíšem a vyšly 
v papírové formě jako metodické materiály ve dvou dílech“Věžové koncovky I.“ a „Věžové koncovky 
II.“. TK je dostala v elekronické podobě (cbv) od GM Marka Vokáče s tím, že je před zveřejněním 
nutné zkontrolovat a odstranit chyby. Poté bude možné je uveřejnit na webu ŠSČR a tak je dát 
k dispozici všem trenérům. 



 
 

 

 

 
I po diskuzi v rámci TK nedošlo k dohodě na výši odměny při zpracování obou materiálů. Předseda TK 
navrhuje odměnu 5 000 - 8 000,- Kč na jeden díl materiálu. 
 
Diskuze: VV ŠSČR konstatoval, že je nejdříve klíčové zmapovat, jaké metodické materiály už máme, 
zpracovat analýzu a z ní vyvodit důsledky. Pro koho a jaké přesně metodické materiály potřebujeme. 
Dále vypracovat plán na celý rok 2019 včetně rozpočtů. Převod věžových koncovek do elektronické 
podoby byl ovšem schválen, tento metodický materiál online chybí. 
 
Usnesení 130/14: VV ŠSČR bere na vědomí návrh na pořádání seminářů pro trenéry všech tříd v roce 
2019. 
 
Usnesení 130/15: VV ŠSČR schvaluje realizaci metodických materiálů „Věžové koncovky I. a „Věžové 
koncovky II.“ v roce 2019 v ceně do 10 tisíc Kč. 
 
Usnesení 130/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK 
 
Úkol 130/3: Zajistit natočení některých přednášek ve školení trenérů I. třídy – Sekretariát ŠSČR. 

 
Příloha 9: návrh výdajů a příjmů plánovaných seminářů pro trenéry všech tříd v roce 2019 
 

12. Šachy do škol 
 

Manažerka projektu V. Souralová předložila návrh na nové podmínky účasti škol v projektu s platností 

od září 2019. 

 
Diskuze: VV ŠSČR upozornil, že plánovaná dotace 700 Kč je vzhledem k administrační zátěži obou 
stran zbytečná (je příliš nízká). Podpora by se mohla zaměřit na šachový materiál, organizaci 
podpůrných akcí pro děti nebo učitele, školení atd.   
 
Usnesení 130/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažerky ŠdŠ. 
 
Úkol 130/4: Dopracovat změny podmínek účasti škol v projektu ŠdŠ – V. Souralová. 

 

13. Zpráva KMK 
 
Připravujeme předávání Výročních cen 2018. 
 
Newsletter rozesíláme všem členům ŠSČR. Aktivních je přibližně 4000 emailových adres. Reakce členů 
jsou pozitivní.  
 



 
 

 

 

V pátek 9. listopadu jsme uspořádali Šachovou šalinu. Na akci byli přítomní zástupci Deníku, Blesku 
a ČTK, šachové stolky byly plné a díky perfektní spolupráci s Dopravním podnikem města Brna jsme 
dostali reklamní prostor zdarma. Hlavním organizátorem akce byl Josef Bednařík.  
 
Velkou odezvu měl v médiích zápas o titul mistra světa. Například, 28. 11. měl Martin Petr v jeden 
den živý rozhovor v ranním vysílání České televize, v poledne na Radiožurnálu a odpoledne rozhovor 
pro Respekt.  
 
Usnesení 130/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 10: Newsletter 10/2018 
 
Příloha 11: Newsletter 11/2018 
 
Příloha 12: Monitoring médií 9/2018 
 
Příloha 13: Monitoring médií 10/2018 
 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Probíhají ligové soutěže družstev 2018/2019 (dosud druhé 2kolo Extraligy, 3 kola 1. ligy a 4 kola 2. 
ligy). 
 
Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 2018/2019 (Beskydská šachová 
škola z. s., Frýdek-Místek; 19. – 21. 4. 2019). 
 
Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele MČR 2019 seniorů a schváleny propozice (Region PANDA, z. 
s., Rychnov nad Kněžnou; 10. – 18. 8. 2019). 
 
Byl vypsán konkurz na MČR 2019 v rapidu mužů (uzávěrka 19. 12.). 
 
Byl vypsán konkurz na MČR 2019 v rapidu žen (uzávěrka 19. 12.). 
 
Byl vyhodnocen konkurz MČR 2019 mužů vypsaný VV (Ostrava Chess z. s., Ostrava; 27. 4. – 5. 5. 
2019). 
 
Byl vypsán a vyhodnocen konkurz na MČR 2019 žen (BRAVE STORY, s. r. o., Praha; termín ve fázi 
hledání ideálního, zejména pro účastnice). Nabídky přišly 3, což je příznivý směr a doufáme, že 
podobný zájem bude i dalších konkurzech. Nicméně výběr nebyl jednoduchý. STK si je vědoma, že 
výběr pořadatele mimo ŠSČR má úskalí, ale rýsuje se možnosti získání partnera pro dlouhodobou 
spolupráci i v mediální oblasti (významné i pro KMK). 
 



 
 

 

 

Diskuze: Byl řešen ideální termín MČR žen, který bude určen na základě ankety mezi 
reprezentantkami.  
 
Usnesení 130/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 

15. Zpráva KR 
 
J. Prokopová zaslala ke schválení žádost o IA pro Kateřinu Šmajzrovou a žádost o FIDE lektorku pro J. 
Prokopovou. 
 
Usnesení 130/20: VV ŠSČR schvaluje žádost o IA pro Kateřinu Šmajzrovou. 
 
Usnesení 130/21: VV ŠSČR schvaluje žádost o FL pro Jiřina Prokopovou. 
 
 

16. Zpráva sekretariátu 

V plném proudu jsou přípravy na MČR v bleskovém šachu, které proběhne 22. prosince. Momentálně 
je přihlášeno již přes 100 účastníků včetně Davida Navary. 

Na KŠS byly zaslány částky k fakturaci za projekt Organizace sportu v KŠS. Většina krajů splnila 
všechny podmínky nebo jen s menšími nedostatky. Jedinou výjimkou je Středočeský šachový svaz, 
který od spuštění spolkového rejstříku v roce 2014 neprovedl ještě ani jednu aktualizaci. Proto mu 
byla dotace krácena o 20.000 Kč. 

Proběhla registrace na Olympiádu mládeže do 16 let v Turecku a na ME v rapidu a blesku v Makedonii 
(Navara, Láznička, Štoček, M. Jirovský). 

Gen. sekretář F. Štross se za ŠSČR v úterý 13. listopadu v Praze zúčastnil předávání ceny Salo Flohra 
2018 pro Vlastimila Horta. Prezident ŠSČR J. Lamser pak zastupoval ŠSČR při slavnostním předávání 
této ceny ostatním laureátům v pátek 16. listopadu. Ceny jsou udělovány sdružením Sokrates 2001. 

 

http://www.sokrates2001.cz/index.php


 
 

 

 

 

Sportovní sekretář R. Záruba navštívil M. Čech 12 – 16 let v Harrachově včetně školení trenérů 1. třídy 
a M. Čech do 10 let v Mostě. Na oba turnaje byly zapůjčeny stupně vítězů. 

V online školení trenérů 4. třídy k 29. 11. 2018 test splnilo 95 účastníků, z toho 82 zaplatilo poplatek a 

obdrželo osvědčení (bez zaplacení poplatku není vydáno a není dáno do systému). Přibývá lidí, kteří 

se školí pouze kvůli projektu Šachu do škol. 

Stále nebyl zaslán zápis ze školení trenérů, které proběhlo na konci září ve Svoru, a to i přes četné 

urgence odpovědné osoby (P. Chrz). Bez zápisu ze školení nebude proveden zápis do databáze a 

nebude vydáno osvědčení! 

Byl vytvořen formulář soupiska v Excelu pro zjednodušení zadávání údajů. Ty se jednoduše zkopírují 

z online databáze do tabulky/soupisky.  V průběhu prosince 2018 bude zadán na web. 

Byla vytvořena smlouva o pořadatelství MČR seniorů 2019. 

Na základě požadavku TK a KRÚ byly z položky rozpočtu Metodické materiály objednány softwarové 
produkty ChessBase v celkové hodnotě 2953,60 euro. 

Prostory pražského sekretariátu byly lehce zútulněny, mj. byla pořízena nová pohovka. Pro 

sekretariát v Ostravě se koupila nová kopírka, protože ta stará z roku 2006 již dosluhovala a její 

oprava by vyšla na zhruba stejnou částku jako na pořízení nové. 



 
 

 

 

 

V prostorách pražského sekretariátu proběhly 22. listopadu pohovory s vybranými kandidáty na 

manažera reprezentace mládeže. 

Na prezidentské radě FIDE byl udělen titul IM pro Jakuba Szotkowského. Vyřízen byl titul FM pro 

Tomáše Vaňka a titul CM pro Petra Beneše. 

Licence rozhodčích FIDE byly vyřízeny pro Karla Plisku, Jakuba Rabatina, Lukáše Weissmanna a 
Stanislava Jasného. 

Online materiál byl zapůjčen na úvodní čtyři extraligová kola, online přenosy domluveny na serveru 
Chess24. 

Usnesení 130/22: VV ŠSČR schvaluje nákup produktů ChessBase ve výši 2953,60 euro z rozpočtu 
Metodické materiály. 

Usnesení 130/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

17. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Školení GDPR 

https://chess24.com/en


 
 

 

 

17. října proběhlo v prostorách sekretariátu ŠSČR školení zaměstnanců ohledně ochrany osobních 
údajů (GDPR). Školitelem byl jmenovaný pověřenec pro ŠSČR JUDr. Jiří Navrátil. 
 
Pro mnohé by mohlo být užitečnou informací zveřejnění stanoviska Úřadu pro ochranu osobních 
údajů v otázce zveřejňování údajů o účastnících sportovních soutěží:  
 
"V případě veřejně provozovaných aktivit, zejména sportu, jsou různé formy prezentace hráčů s 
uváděním jejich jmenných údajů nezbytné a přirozené. Zveřejnění takových údajů (např. společně s 
fotografiemi nebo na výsledkových listinách) se neděje na základě souhlasů hráčů (který tak ani nelze 
vyžadovat), ale je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu." 
 
Rejstřík sportovců 
27. listopadu se v prostorách MŠMT konala informativní schůzka k Rejstříku sportovních organizací, 
sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Za ŠSČR se schůzky zúčastnili F. Štross a M. Petr. ŠSČR již 
v létě do rejstříku nahrál oddíly, do konce roku je nutné nahrát ještě fyzické osoby. Ve spolupráci s M. 
Šmajzrem se na tom již pracuje. 
 
Registrace členů 
Registrováno pro rok 2018 je 19.191 členů, z toho 13.582 aktivních (z toho 2 individuální) a 5.609 
neaktivních.  
 
Oddílové faktury 
K 30. 11. neuhradily podzimní fakturu ještě tyto oddíly: ŠK Achát Turnov (ŠSLK), ŠK Gordic Jihlava 
(KŠSV), GPOA Znojmo, spolek (JMŠS), Sokol Litenčice (ŠSZK). Oddíly již byly dvakrát urgovány. Jarní 
fakturu z roku 2017 za členské příspěvky stále neuhradil oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč). 
 
Přestupy členů a registrace cizinců 
K 30. 11. bylo vyřízeno celkem 395 přestupů a registrováno 244 cizinců pro soutěže družstev 
2018/2019.  
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
 
V databázi aktualizovány třídy rozhodčích: 
 
- školení R2 + seminář R2 a R3 - Praha 
- školení R2 a R3 + seminář R2 a R3 - Ústí nad Labem 
- školení a seminář - Frýdek-Místek 
- seminář R2 a R3 - Liberec 
- školení a seminář R2 a R3 - Brno - opravný test 
- školení R2 a R3 + seminář R2 - Hradec Králové 
 
V databázi aktualizovány třídy trenérů: 
 
- 4. třídy v rámci online testů 
 
Usnesení 130/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 



 
 

 

 

 

16. Různé 
 
Termín 131. schůze VV ŠSČR 
131. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 v Praze na Strahově. 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:20. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
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