
Zápis ze schůze KR ŠSČR, 6.10.2007, Praha 

Zápis ze schůze Komise rozhodčích ŠSČR konané 6.10.2007 v Praze na Strahově od 13:00 hodin 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  

Benák Jaroslav, Fischl Richard, Fuksík Jakub, Lácha Josef, Sunek Bohumír 

Začátek jednání 13:00 

Program dle rozeslaných pozvánek schválen 

Kontrola úkolů z minulé schůze 

 zajistit rozeslání (kárných) rozhodnutí účastníkům a rovněž následné zveřejnění 

pravomocných rozhodnutí na webu ŠSČR – zajistí p. Benák ve spolupráci s p. Sunkem – do 

31.5.2007 – rozhodnutí byla rozeslána i zveřejněna na www.chess.cz 

 prověřit delegaci a účast na utkáních a po přihlášení družstev do soutěží informovat KR KŠS s 

výzvou ke spolupráci – zajistí p. Benák ve spolupráci s p. Sunkem – dopisy byly krajským 

komisím rozeslány, na výzvu však reagovaly pouze některé KŠS. KR ŠSČR konstatovala, že do 

budoucna bude vhodné rozesílat korespondenci týkající se delegování rozhodčích s větším 

předstihem před zahájením soutěží. 

 dokončit soubor testových otázek a předložit jej ostatním členům komise k připomínkování – 

zajistí p. Lácha do 31.5.2007 – Ing. Lácha vyhotovil soubor 63 otázek, který byl dán k dispozici 

krajským KR a dalším pořadatelům školení R2 a R3. 

 zajistit konání seminářů v červenci a září, po upřesnění termínů tyto zveřejnit a připravit 

pozvánku na školení I. tříd – zajistí p. Benák do 31.5.2007 – školení R1 i všechny čtyři 

semináře rozhodčích nejvyšších tříd řádně proběhly. Zpráva o těchto akcích je samostatnou 

přílohou tohoto zápisu. 

Zpráva o činnosti členů komise k jednotlivým úkolům 

2.1. Databáze rozhodčích, komunikace s krajskými KR – Jaroslav Benák 

Díky vynikající spolupráci s paní Kniezkovou se daří nově získané rozhodcovské třídy velmi rychle 

zaznamenávat do svazové databáze. Od minulé schůze se zlepšila i spolupráce s webmasterem, takže 

se daří propozice různých akcí pro rozhodčí zveřejňovat s předstihem na webu www.chess.cz v sekci 

Školení rozhodčích. Byla dokončena kontrola databáze rozhodčích (v rámci kontroly byla srovnávána 

interní databáze KR ŠSČR a databáze členů ŠSČR). 

Úkol – zajistit zveřejnění aktuálního seznamu rozhodčích na webu www.chess.cz – zajistí p. Benák do 

31.10.2007. 

2.2 Příprava zkušebních testů pro školení a semináře rozhodčích – Josef Lácha 

Bylo dohodnuto, že testový soubor vytvořený ing. Láchou bude rozšířen o další otázky do počtu 100 

otázek. Tyto otázky budou i se správnými odpověďmi a odkazy na příslušná ustanovení zveřejněny na 

www.chess.cz 



Úkol – vypracovat a rozeslat ostatním členům komise k připomínkování zbývající otázky a po 

skončení připomínkového řízení zajistit zveřejnění otázek na www.chess.cz – zajistí p. Benák do 

31.12.2007. 

Návrhy na jmenování rozhodčích 

Na základě podkladů byla projednána žádost pana Ing. Ladislava Palovského o udělení titulu FIDE 

Arbiter. Po diskusi dospěla komise k jednomyslnému závěru: KR ŠSČR nedoporučuje VV ŠSČR, aby 

navrhl Ing. Ladislava Palovského na udělení titulu FIDE arbiter, neboť uchazečova dosavadní praxe 

neumožňuje seriozně zhodnotit naplnění požadavků daných čl. 8, odst. 6, písm. b) a c) Statutu 

rozhodčích ŠSČR. 

Úkol – přednést stanovisko KR ŠSČR na nejbližší schůzi VV ŠSČR a předat VV ŠSČR žádost pana 

Palovského a další podkladové materiály – zajistí p. Sunek 

Plán činnosti 

V příštím roce plánuje komise uskutečnit dvě školení R1. V Praze v termínu 3.-4.5.2007 a v 

Pardubicích během festivalu Czech open. Podmínkou pro uspořádání školení je nejméně deset 

přihlášených zájemců. 

Úkol – domluvit konání školení R1 v Praze a připravit propozice akce – zajistí p. Sunek do 23.2.2007 

(tj. do Konference ŠSČR) 

Úkol – domluvit s pořadateli Czech openu vhodný termín školení R1 v Pardubicích a připravit 

propozice akce – zajistí p. Benák do 23.2.2007 (tj. do Konference ŠSČR) 

Různé 

5.1. Komise diskutovala o problematice odborné přípravy rozhodčích a v této souvislosti dospěla k 

závěru, že by bylo vhodné ustanovit Lektorský sbor KR ŠSČR jakožto platformu, na jejíž půdě by 

mohla probíhat odborná diskuse o jednotlivých tématech přednášených na školeních a seminářích 

rozhodčích. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávající komise bylo rozhodnuto 

ponechat definitivní rozhodnutí o založení lektorského sboru příští komisi. 

5.2 Komise se též vyjádřila k některým dotazům organizátorů školení rozhodčích: 

Jaké jsou sazby odměn pro organizátory školení a seminářů? (tj. pro osoby, které sice nepřednášejí, tj. 

nejsou lektory, ale vykonají v souvislosti s akcí velké množství práce) 

Ekonomická směrnice nemá pro tyto osoby žádnou úpravu. KR ŠSČR doporučuje uzavírat s 

organizátory dohodu o provedení práce a stanovovat odměny dle finančních možností pořadatele 

akce. 

Jak se aplikují sazby pro odměny lektorů? Z jaké délky „hodiny“ se vychází? 

Dle názoru KR ŠSČR je „hodinou“ v příloze E1, čl. 5 (Odměna lektorům) ekonomické směrnice ŠSČR, 

myšlena vyučovací jednotka v trvání 45 minut. 

Do jaké skupiny lektorů patří nositelé titulu FIDE arbiter? Jaké dostávají tito lidé ošatné? 



KR ŠSČR interpretuje skupinu rozhodčích označovaných jako „mezinárodní“ tak, že do ní spadají 

všichni rozhodčí, jimž byl udělen titul na vyšší než národní úrovni. Jde tedy jak o nositele titulu 

International arbiter, tak o nositele titulu FIDE arbiter. FIDE arbiteři jsou tedy lektory I. třídy. 

5.3 Členové komise se též vyjádřili k některým dotazům ohledně Pravidel šachu FIDE. V žádném z 

případů neshledala KR ŠSČR nutnost přijmout oficiální výklad. Vyjádření k předmětným problémům 

jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

Schůze byla ukončena předsedou v 16:00. 

Zapsal Jaroslav Benák 


