
Zápis ze schůze KR z 4.4.2009, Praha 

Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 4.4.2009 v Praze, mj. dokončila překlad nových 

Pravidel šachu FIDE, posuzovala žádosti o udělení tříd, jednala o změnách v legislativě FIDE ve vztahu 

k rozhodčím... 

Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 4.4.2009 v Praze 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  

Benák Jaroslav, Fischl Richard, Harasimovič Petr, Palovský Ladislav 

1) Zahájení, schválení programu schůze 

Schůze byla zahájena předsedou v 11.00, návrh programu rozeslaný spolu s pozvánkou byl schválen s 

tím, že byla provedena změna pořadí projednávaných bodů tak, aby bod 7 – Pravidla šachu FIDE byl 

projednán až na závěr. 

2) Kontrola úkolů minulé schůze 

 vypracovat teze budoucí směrnice o posuzování žádostí o udělení třídy ÚR a mezinárodních 

titulů rozhodčích a rozeslat je členům KR k připomínkování – p. Benák – do 31.3.2009 

 V mezidobí byla zveřejněna nová legislativa FIDE pro udělování mezinárodních titulů 

rozhodčích. Po jejím prostudování členové KR konstatovali, že jsou nyní na úrovni FIDE 

vyřešeny prakticky všechny otázky, které měly být řešeny národní směrnicí. Po krátké diskusi 

bylo dohodnuto se problematikou ústředních rozhodčích zabývat na příští schůzi (vzhledem k 

tomu, že hlavním tématem této schůze byl překlad Pravidel šachu FIDE). Termín úkolu se tak 

posouvá na 31.5.2009. 

 předat všechny materiály týkající se překladu manuálu programu Swiss manager předsedovi – 

všichni členové komise – 31.1.2009  

 provést závěrečnou redakci dokumentu (Swiss manager – pozn. zapisovatele) a zajistit jeho 

zveřejnění – Mgr. Palovský – 28.2.2009. 

Překlad byl realizován a v současné době je již k dispozici na webu programu Swiss manager 

ke stažení. 

 předložit návrh Miroslava Hurty spolu s usnesením KR ŠSČR nejbližší schůzi VV ŠSČR – 

předseda, T: leden 2009 

Návrh byl předložen 48. schůzi VV ŠSČR dne 27.1.2009, kde byl VV ŠSČR schválen. Následně 

byl schválen též Prezidentskou radou FIDE a Miroslavu Hurtovi byl udělen titul FA. 

3) Školení rozhodčích 1.třídy a semináře nejvyšších tříd 

Předseda informoval o nabídce Pardubického šachového svazu a pořadatelů Czech openu na 

uspořádání školení R1 při Czech openu 2009. Již byl dohodnut termín a zveřejněny propozice: 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/skoleni-rozhodcich/skoleni-rozhodcich-i-tridy-18-

19-07-2009-pardubice.html. Členové komise dále diskutovali o možnosti uspořádat školení R1 též v 



Praze (předběžný termín září 2009). Bylo dohodnuto, že toto školení bude uspořádáno v případě 

dostatečného počtu zájemců, kterým nebude vyhovovat červencový termín v Pardubicích. 

ÚKOL: rozeslat informace o připravovaných akcích krajským KR a informovat o nich též na diskuzním 

fóru na webu ŠSČR – Mgr. Palovský – 30.4.2009  

Vzhledem ke změnám v Pravidlech šachu FIDE lze očekávat zvýšený zájem o semináře rozhodčích 

nejvyšších tříd. Předběžně se připravují čtyři semináře – tradiční semináře v Praze (přibližně v 

polovině září) a v Brně (při zářijovém školení R2 a R3 pořádaném JmŠS), vedle toho se uskuteční též 

semináře v Pardubicích (v červenci při školení R1) a je plánován též seminář v Olomouci či Ostravě – 

termín a místo bude včas oznámeno. 

ÚKOL: připravit propozice seminářů, rozeslat je krajským KR a zajistit jejich zveřejnění na webu ŠSČR a 

v diskuzním fóru – Mgr. Palovský – 31.5.2009 

4) Swissmanger 

Členové KR diskutovali o možných dalších vylepšeních programu Swiss manager. Padl návrh na 

umožnění aktualizace ratinglistu v podobě, jakou program nyní obsahuje pro FRL a některé národní 

ratingy. V dlouhodobém horizontu se připravuje nový překlad českých textů v roletkách a menu v 

souladu s připomínkami odborné veřejnosti. 

ÚKOL: jednat s tvůrcem programu p. Herzogem o možnosti zavedení aktualizace českého ratinglistu 

přímo v programu – Mgr. Palovský – 30.9.2009 

5) FIDE, handbook a legislativa rozhodčích 

Předseda informoval o otevřeném dopisu FIDE ohledně některých změn v Pravidlech šachu FIDE a 

další legislativě FIDE. Vzhledem k laxnímu přístupu VV ŠSČR se projednávání tohoto dopisu na půdě 

VV ŠSČR protáhlo, což mělo za následek, že byl doručen Prezidentské radě FIDE pozdě. FIDE 

reagovala tak, že dopis vzala na vědomí, nicméně se jím dále nezabývala právě s ohledem na to, že 

nebyl odeslán s dostatečným časovým předstihem před jednáním Prezidentské rady FIDE. 

Prezidentská rada FIDE rozhodla o podobě čekací doby tak, že zásadně nebude žádná čekací doba, 

pořadatel však může v rozpise soutěže stanovit odlišnou čekací dobu. Další ustanovení legislativy 

FIDE, která byla v dopise napadána, však již změněna nebyla.  

Od 1.7.2009 bude možno plnit normy hráčských titulů (GM, IM, WGM, WIM) pouze v turnaji řízeném 

rozhodčím s titulem IA nebo FA. Byla tak zrušena možnost, že turnaj bude řídit rozhodčí bez titulu za 

supervize rozhodčího s titulem IA. S účinností od 1.7.2009 se také významně ztíží možnost získat 

rozhodcovský titul FA. Namísto dosavadních 4 norem budou napříště povinné 3 normy a účast na 

semináři organizovaném na základě pověření FIDE. Podle směrnice FIDE pro organizování těchto 

seminářů mohou na semináři přednášet dva lektoři. Jeden z nich musí být uveden v seznamu lektorů 

schvalovaném FIDE (v současnosti obsahuje 23 jmen), druhým může být nositel titulu IA jmenovaný 

národní federací. Po skončení semináře probíhá zkouška před tříčlennou zkušební komisí – po 

jednom členovi jmenuje FIDE, národní federace a organizátor semináře. KR ŠSČR se pokusí ve 

spolupráci s jinými federacemi vyvinout tlak na FIDE, aby do seznamu lektorů byli zařazeni všichni 

rozhodčí s kvalifikací IA-A nebo aby měla každá federace možnost nominovat jednoho lektora bez 

ohledu na kvalifikační požadavky FIDE.  



Dále bylo zavedeno hodnocení kvalifikace titulovaných rozhodčích. Napříště se budou rozlišovat 

aktivní a neaktivní rozhodčí a dále budou u obou titulů rozlišovány čtyři stupně kvalifikace 

označované písmeny A, B, C a D. Na základě dotazů na FIDE bylo zjištěno, že toto rozlišování slouží 

pouze pro výběr rozhodčích na oficiální akce FIDE. Turnaje zasílané na FRL či určené k plnění norem 

hráčských titulů tak může řídit i rozhodčí vedený jako neaktivní. KR ŠSČR provedla, na základě jí 

známých údajů, rozdělení českých rozhodčích. Toto rozdělení bude odesláno FIDE ke schválení a též 

zveřejněno na webu ŠSČR. Rozhodčí, který nebude souhlasit se svým zařazením se bude moci obrátit 

na KR ŠSČR a prokázat svou kvalifikaci. 

ÚKOL: informovat o změnách v legislativě rozhodčí, kteří mají ještě šanci získat do 1.7.2009 titul FA 

podle stávající legislativní úpravy – p. Palovský do 30.4.2009 

ÚKOL: přeložit nové legislativní dokumenty FIDE do češtiny a zajistit jejich zveřejnění na webu ŠSČR – 

p. Benák do 1.7.2009  

ÚKOL: odeslat rozdělení českých rozhodčích FIDE a zajistit jeho zveřejnění na webu ŠSČR – p. Palovský 

do 30.4.2009 

6) Žádosti o udělení tříd 

Komisi byly doručeny žádosti FA Jaroslava Benáka a FA Mgr. Ladislava Palovského o udělení titulu IA. 

Po prostudování obou žádostí přijala Komise jednomyslně (v souladu se zásadou Nemo iudex in causa 

sua byl vždy z hlasování vyloučen ten, jehož se žádost týkala) tato usnesení:  

„KR ŠSČR doporučuje VV ŠSČR, aby navrhl FA Jaroslava Benáka na udělení titulu International 

Arbiter.“  

„KR ŠSČR doporučuje VV ŠSČR, aby navrhl FA Mgr. Ladislava Palovského na udělení titulu 

International Arbiter.“  

Předseda dále informoval o situaci ve VV ŠSČR ve věci návrhu Michaila Korečka na udělení titulu FIDE 

Arbiter. V této souvislosti Komise jednomyslně přijala toto usnesení:  

„KR ŠSČR prohlašuje, že i nadále trvá na svém původním stanovisku, jímž doporučila VV ŠSČR, aby 

navrhl Michaila Korečka na udělení titulu FIDE Arbiter.“ 

7) Pravidla šachu FIDE 

Po několikahodinové diskusi členové Komise dospěli k textu překladu Pravidel šachu FIDE, který bude 

předložen VV ŠSČR. 

ÚKOL: předložit text překladu Pravidel šachu FIDE nejbližší schůzi VV ŠSČR – Mgr. Palovský do 

15.4.2009. 

8) Statut rozhodčích a kárná řízení 

Komise uzavřela kárná řízení s Jiřím Pyskatým a Pavlem Vobořilem. Rozhodnutí jim budou odeslána 

poštou, po marném uplynutí lhůty k odvolání budou zveřejněna na webu ŠSČR. 

ÚKOL: Vypracovat písemnou podobu obou rozhodnutí a zaslat ostatním členům Komise ke schválení – 

p. Benák do 15.4.2009. 



ÚKOL: Rozeslat schválená rozhodnutí účastníkům, po marném uplynutí lhůty k odvolání je zveřejnit na 

webu ŠSČR – Mgr. Palovský do 30.4.2009. 

9) Vyjádření KR ŠSČR k některým dotazům ohledně pravidel šachu FIDE 

Na základě dotazu předsedy JmŠS bylo přijato stanovisko k výkladu čl. 13 Pravidel šachu FIDE. Po 

vypracování konečné podoby textu stanoviska bude zasláno JmŠS a zveřejněno na webu ŠSČR.  

ÚKOL: Vypracovat konečnou podobu stanoviska a zajistit jeho odeslání JmŠS a zveřejnění na webu 

ŠSČR – p. Benák do 31.5.2009 

10) Různé 

Členové komise diskutovali možné varianty dalšího fungování Komise po úmrtí FA Ing. Ladislava 

Estera. Bylo dohodnuto kooptovat do KR ŠSČR dalšího člena. Předseda postupně osloví navržené 

kandidáty v případě souhlasu některého z kandidátu navrhne předseda VV ŠSČR jeho jmenování 

členem KR ŠSČR. 

ÚKOL: Oslovit navržené kandidáty podle pořadí určeného na schůzi KR ŠSČR a v případě souhlasu 

někoho z nich navrhnout VV ŠSČR, aby tohoto kandidáta jmenoval členem KR ŠSČR – Mgr. Palovský do 

20.4.2009.  

Komise diskutovala o úrovni spolupráce vedoucích ligových soutěží s KR při delegování rozhodčích a o 

absenci spolupráce s STK a KM při delegování rozhodčích mistrovských soutěží. Nadcházející schůzi 

rozšířené STK bude odesláno hodnocení spolupráce s vedoucími soutěží a předseda osloví předsedy 

KM a STK ohledně spolupráce při delegování rozhodčích mistrovských soutěží. 

ÚKOL: připravit hodnocení vedoucích soutěží a po schválení ostatními členy Komise je odeslat členům 

STK – p. Benák do 15.4.2009  

Předseda informoval o novém seriálu z oblasti rozhodcovství v rámci pořadu V šachu, který je vysílán 

Českou televizí. Členové krátce diskutovali o náplni budoucích dílů a o jejich personálním obsazení.  

Schůze byla ukončena předsedou v 19 hodin.  

Zapsal Jaroslav Benák       Ověřil Mgr. Ladislav Palovský 


