
 
 

 

 

Zápis ze 131. schůze VV ŠSČR 

Praha, 15. ledna 2019 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Jan Lamser (prezident ŠSČR), Venuše Souralová 

(manažerka projektu ŠDŠ), Antonín Ambrož (předseda TK), Jiřina Prokopová (předsedkyně KR), 

Ladislav Záruba (sportovní sekretář ŠSČR). 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:20 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin 

Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 130. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 131/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 130. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 130. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 131. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 130. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 131. 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 úseku mládeže Z. Fiala 

10 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

11 Šachy do škol V. Souralová 



 
 

 

 

12 Zpráva KMK M. Petr 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

16 Hodnocení MČR v bleskovém šachu 2018 F. Štross 

16 Zpráva sekretariátu F. Štross 

17 Zpráva předsedy OK F. Štross 

18 Různé   

19 Závěr   

 

Usnesení 131/2: VV ŠSČR schvaluje program 131. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 5. 12. 2018 – 14. 1. 2019: 

1) VV ŠSČR schválil předloženou smlouvu o pověření společnosti AVE kontakt pořadatelstvím ME 

mládeže družstev 2019. 

2) VV ŠSČR schválil mimořádné prémie našim úspěšným reprezentantům: Vlastimilu Jansovi 30.000 

Kč za 1. místo na MS seniorů nad 65 let ve výši 30.000 Kč, Tadeáši Krieblovi 15.000 Kč za 1. místo na 

akademickém MS a Davidu Navarovi 7.500 Kč za 3. místo na ME v bleskovém šachu. 

3) VV ŠSČR schválil vyzvednutí zálohy z běžného účtu ŠSČR ve výši 200.000 Kč na vyplacení cenového 

fondu a dalších výdajů spojených s MČR v bleskovém šachu 2018. 

4) VV ŠSČR po posouzení žádosti odsouhlasil převedení pořadatelských práv na MČR v šachu žen 

2019 ze společnosti BRAVE STORY s.r.o. na společnost BraveShow TV s.r.o.  

5) VV ŠSČR schválil předložené smlouvy s kapitány reprezentačních týmů Zbyňkem Hráčkem a Petrem 

Hábou. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
Sekretariát s příslušnými úseky zpracoval a odevzdal žádosti o dotace do programů REPRE, TALENT a 

Organizace sportu.  



 
 

 

 

FIDE/ECU 
Petr Pisk byl potvrzen ve funkci Tournament directora ECU, Jan Mazuch povýšil na councilora 

Technical Commission FIDE a Jiřina Prokopová se stala členkou rozhodcovské komise ECU i FIDE, čímž 

významně vzrostlo naše zastoupení v orgánech evropského a světového šachu.  

Prezident FIDE A. Dvorkovič zveřejnil přepracovaný rozpočet FIDE na rok 2019. Ten počítá s velkým 

nárůstem příjmů ze sponzoringu a zvyšuje výdaje v řadě oblastí, viz https://www.chess.cz/wp-

content/uploads/2019/01/2019-FIDE-Budget-1.pdf. Jeho plán počítá i s výrazným snížením plateb 

členských federací – takové opatření musí schválit FIDE na svém podzimním General Assembly.  

Do 24. ledna se lze hlásit do konkurzu na pořádání MS týmů v termínu 3. – 14. 3. 2019, což zasahuje 

do chystaného pražského turnaje.  

Do 9. února se lze hlásit o pořadatelství nového turnaje – FIDE Grand Swiss. Jeho vítěz získá místo 

v turnaji kandidátů, kde se sníží kvóta postupujících na základě ratingu.  

Legislativa ŠSČR     

OK ŠSČR předkládá ke schválení nový Registrační a přestupní řád, který reaguje na loňskou změnu 

Stanov a upravuje letošní proces registrací.  

 

Různé 

Účastnil jsem se dvou VV ČOV, v lednu se chystá komise neolympijských sportů. Účastnil jsem se MČR 

v bleskovém šachu. Jednou ze záležitostí, které jsem se dále věnoval, byl zápas V. Lázničky se S. 

Cífkou, podklad zasílám jako neveřejný materiál. 

 

Diskuze: Vzhledem k připomínkám bylo dohodnuto schválení Registračního a přestupního řádu ještě 

odložit a po zapracování schválit per rollam. 

    

Usnesení 131/3: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.     

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 131/4: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře předložil R. Svoboda. 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/2019-FIDE-Budget-1.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/2019-FIDE-Budget-1.pdf


 
 

 

 

  

Čerpání rozpočtu ŠSČR k 31. 12. 2018 
V příloze je předkládán soubor s výsledky hospodaření svazu k 31. 12. 2018. Tento výsledek je dosud 

předběžný, protože k 10. lednu ještě nejsou k dispozici a tedy ani zaúčtovány veškeré výdaje týkající 

se roku 2018. Především nemáme k dispozici fakturu FIDE.  

Dosavadní výsledek hospodaření za rok je přebytek ve výši 2.068.502 Kč. V případě započtení faktury 

FIDE a některých dalších položek skončí hospodaření svazu v přebytku cca 1,75 mil. Kč. 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2019 
V příloze je VV předkládána aktualizovaná verze rozpočtu na rok 2019. Byly upřesňovány některé 

položky, především na úseku reprezentace. Po této aktualizaci je rozpočet v celkové ztrátě 1,6 mil. 

Kč. Při minulém VV byla předpokládaná ztráta naplánována ve výši 2,0 mil. Kč, s tím, že 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. VV proto bude dále na úseku mládeže vytvářet 

vhodné projekty, aby toho bylo dosaženo. 

Usnesení 131/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
 
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2018 
 
Příloha 3: Návrh rozpočtu ŠSČR 2019 
 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

ME jednotlivců 2019 Skopje (muži) a Antalya (ženy)     

V první polovině ledna byly zveřejněny propozice ME jednotlivců 2019 ve Skopje (17. - 30. března 

2019). Uzávěrka přihlášek je 17. února 2019. Máme jistou účast dvou reprezentantů (Zbyněk Hráček, 

Jiří Štoček), kteří už řeší se sekretariátem některé potřebné detaily. V posledních týdnech odmítli 

účast z časových důvodů přeborník republiky 2018 Svatopluk Svoboda a Peter Michalík. Určitý zájem 

přetrvává u Pavla Šimáčka, který se rozhodne později. Další naši reprezentanti se zúčastní pražského 

březnového turnaje v hotelu Don Giovanni. 

V brzké době by se měly objevit propozice ME žen v Antalyi (10. - 23. duben 2019), kde počítáme s 

účastí tří hráček (zájem mají mimo jiné Worek, Olšarová a Rodshtein). Posuzujeme možnosti 

trenérského doprovodu na tuto akci. Na doplnění k ženské reprezentaci: na konec ledna 

připravujeme krátký trénink velmistra Vlastimila Horta s některými našimi reprezentantkami. 

Reprezentace mužů v roce 2018 a 2019 



 
 

 

 

V příloze je zpráva Vlastimila Jansy o stavu mužské reprezentace v roce 2018. Zahrnuje i vystoupení 

našich hráčů na ME v rapidu a bleskové hře ve Skopje. Rok po zisku bronzové medaile na ME v 

bleskovém šachu v Katovicích zopakoval jeho úspěch v Makedonii David Navara se ziskem 16,5 bodu 

z 22. Výsledky dalších našich zástupců: Láznička 14 bodů a 41. místo, Jirovský 13 bodů a 73. místo, 

Štoček 11 bodů a 147. místo. V rapidu si velmi dobře počínal Viktor Láznička, který přišel o medaili až 

smolnou prohrou na čas v posledním kole. Nakonec s výsledkem 9,5 ze 13 obsadil 7. místo. 

Výborným finišem se před něj dostal David Navara, který s 10 body skončil 6. Další naši zástupci: 

Miloš Jirovský 53. místo s 8,5 body, Jiří Štoček 67. místo s 8 body.   

Od ledna 2019 nastoupil do funkce kapitána mužské reprezentace Zbyněk Hráček, který už seznámil 

hráče "A" kádru se svou koncepcí práce pro příští období.  

Podpora Václava Fiňka 

Na přelomu roku byl ustanoven tým, který má za úkol pomáhat talentovanému Václavu Fiňkovi z 

Liberce v jeho dalším šachovém vývoji. Tým bude pracovat ve složení Petr Pisk, Michal Konopka, 

Viktor Láznička, Lukáš Vlasák a Václav Finěk starší. Věříme ve smysl a úspěch tohoto projektu.  

Návrh na úpravu pravidel ceny Evžena Gonsiora 
KRÚ předkládá k diskusi a případnému schválení změnu pravidel ceny Evžena Gonsiora pro rok 2019.  
 
Cena je určena pro hráče, kteří splní od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2020 všechny uvedené podmínky (princip 

podmínek je shodný pro hráče a hráčky všech 7 sledovaných kategorií, rozdělených podle ratingu): 

1. Odehrají nejméně 20 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE (maximálně 4 

partie proti jednomu soupeři) - pravidlo zůstává nezměněno 

2. Odehrají nejméně 36 partií v nejméně 4 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu 

vyššího než je aktuální rating FIDE hráče - pravidlo zůstává nezměněno 

3. Dosáhnou minimálně dvakrát za sledované roční období stanoveného cílového ratingu 

FIDE. Při druhém dosažení musí být započteny minimálně 3 partie.  

(původní znění: Dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících 

listinách FRL, na kterých budou mít započteny vždy nejméně 4 partie) - navrhovaná změna 

Nový dodatek: 

Zvláštní ustanovení: zápasy, které nejsou součástí pevného turnajového kalendáře, mohou 

být hráčům započítány do soutěže pouze za splnění následujících podmínek: 

a) Soupeř může mít FIDE rating maximálně o 100 bodů nižší 

b) Ze zápasu bude zajištěn online přenos 

c) Konání zápasu bude oznámeno Šachovému svazu České republiky nejpozději tři týdny 

před zahájením akce. 

 

 



 
 

 

 

Diskuze: Členové VV důkladně rozebrali okolnosti, za kterých byl sehrán zápas Láznička - Cífka, který 

měl Viktoru Lázničkovi pomoci k zisku motivační ceny. Výkonný výbor se shodl, že způsob organizace 

zápasu, který nebyl v řádném termínu nahlášen na FIDE a byl sehrán bez přítomnosti rozhodčího, 

neodpovídá pravidlům FIDE ani zásadám fair play. VV rozhodl o snížení reprezentační podpory hráče 

pro letošní rok o 30 tisíc korun. Výši postihu určil s přihlédnutím k uznání chyby ze strany V. Lázničky, 

vzdání se motivační ceny a už uloženému klubovému trestu. 

Výkonný výbor zároveň přijal změnu pravidel motivačních cen a prověří a aktualizuje předpisy k 

zaslání podkladů na výpočet ELO, aby předešel opakování podobného jednání v budoucnosti.  

Probíralo se také, zda vypsané motivační ceny přinesly kýžený efekt a zda se např. reprezentační 

hráči častěji účastní silnějších turnajů. Na konci tohoto roku proběhne vyhodnocení, na základě 

kterého se rozhodne, zda v celém projektu i nadále pokračovat. 

Usnesení 131/6: VV ŠSČR projednal zápas Láznička – Cífka a na základě dostupných informací 

revokuje usnesení 130/8 a ruší podporu ve výši 30.000 Kč pro Viktora Lázničku. 

Usnesení 131/7: VV ŠSČR ukládá předsedovi V. Novotnému kontrolu předpisů k zápočtu FRL a LOK a 

případně i jejich aktualizaci. 

 

Usnesení 131/8: VV ŠSČR souhlasí s přidáním navrženého dodatku do pravidel ceny Evžena Gonsiora. 

  

Usnesení 131/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Úkol 131/1: Provést kontrolu předpisů k zápočtu FRL a LOK a případně je zaktualizovat – V. Novotný. 

 

Úkol 131/2: Vyhodnotit projekt motivačních cen – KRÚ – 31. 12. 2019. 

 

Příloha 4: Hodnocení mužské reprezentace 2018 
 
Příloha 5: Závěrečná zpráva z Olympiády mládeže 2018 
 

9. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 

 

Během prosince pokračovaly soutěže družstev mládeže (Extraliga mládeže a 1. liga mládeže). 

 

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

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

 



 
 

 

 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. Mistrovství ČR 

uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou ve dnech 8. až 16. března v Koutech nad Desnou. 

 

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. 

 

KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR mládeže do 16 let a propozice Mistrovství ČR juniorů a 

dorostenců. 

 

KM ŠSČR rozhodla o udělení divokých karet na Mistrovství ČR mládeže do 16 let a na Mistrovství ČR 

juniorů a dorostenců. 

 

Diskuze: Na základě podnětu od J. Daniela se probíraly důvody k udělení divoké karty na MČR juniorů 

pro Kiliána Slováka. Neúspěšným žadatelům o divokou kartu D. Kožúškovi a J. Havelkovi byla 

nabídnuta kompenzace ve formě finančního příspěvku na účast v souběžně hraném turnaji Prague 

International Chess Festival. 

Diskutovalo se také o projektu KTCM. Zprávy o projektu z jednotlivých krajů by se měly zveřejnit na 

webu ŠSČR. KM dostala za úkol najít odpovědnou osobu za projekt, protože dosavadní správce 

projektu M. Vokáč již nemá zájem pokračovat. 

 

Usnesení 131/10: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o udělení divoké karty K. Slovákovi na MČR 

juniorů a na základě podnětu J. Daniela schvaluje podporu pro D. Kožúška a J. Havelky na účast 

v březnovém turnaji Prague International Chess Festival. 

 

Usnesení 131/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

Úkol 131/3: Zajistit osobu odpovědnou za projekt KTCM – KM. 

 

Úkol 131/4: Dodat a zveřejnit zprávy KTCM 2018 z jednotlivých krajů a zveřejnit na webu – M. Vokáč, 

sekretariát. 

 
Příloha 6: Závěrečná zpráva ze soustředění mládeže v Klatovech 
 
Příloha 7: Závěrečná zpráva ze soustředění mládeže v Praze 
 

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

Školení trenérů 2. třídy 



 
 

 

 

Trenérská komise podává návrh na pořádání školení trenérů II. třídy se zahájením na podzim 2019 

(bude-li dostatečný počet zájemců, 15-20). Organizaci a průběh školení zajistí A. Ambrož a M. Beil. 

 

Návrh pro Konferenci ŠSČR 2019 na změnu ES ŠSČR  

Kapitola 2.6. Poplatky za školení trenérů: u školení 2. třídy 2 000 Kč, u školení online trenérů IV. třídy 

300 Kč. 

 

Semináře pro trenéry 2. a vyšších tříd 

Trenérská komise předkládá ke schválení konání seminářů pro trenéry II. a vyšších tříd v termínech 

18. května (sobota) a 14. září (sobota). 

Organizačně zajistí: A. Ambrož 

 

Metodické dopisy Koncovky mistrů 
Trenérská komise předkládá k posouzení realizaci metodických dopisů Koncovky mistrů, viz příloha. 
 
Seminář pro trenéry 3. a 4. třídy v Moravskoslezském kraji 11. května. 
Organizace: V. Neděla, A. Ambrož 

 

Diskuze: Konstatováno, že zvyšování poplatků za školení trenérů není nutné a stejně tak není nutné 

vkládat do Ekonomické směrnice poplatek za online školení trenérů 4. třídy, protože v ES je již 

uvedeno, že poplatky za školení trenérů 4. třídy jsou do výše 600 Kč. 

Realizace metodických dopisů Koncovky mistrů zatím nebyla schválena z důvodu chybějící rešerše a 

dalších konkrétních detailů (cena, autoři, obsah, určení). 

 

Usnesení 131/12: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh na školení trenérů II. třídy v případě 

dostatečného počtu zájemců. 

 

Usnesení 131/13: VV ŠSČR schvaluje pořádání seminářů pro trenéry II. a vyšších tříd v termínech 

18. května (sobota) a v září.  

 

Usnesení 131/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK 
 

11. Šachy do škol 
 

Zprávu o projektu Šachy do škol podala V. Souralová. 
 
Aktuální počet zapojených škol 
Do projektu je aktuálně zapojeno 142 škol. Do nového pololetí se zatím přihlásily 4 nové školy (jejich 

přihláška je ve dvou případech výsledek získání kvalifikovaného trenéra díky online kurzu), na toto 

pololetí se již budou posílat cvičebnice bez poštovného, ale počty dle původních podmínek.  



 
 

 

 

Noví koordinátoři v Karlovarském, Středočeském a Moravskoslezském kraji zahájili svou činnost. 

Odměny za rok 2018 byly vyplaceny.  

  
Přebor škol 
Ne všechny kraje poslaly propozice, ale ve většině probíhá, některé kraje posílají průběžně zprávy, ze 

kterých zveřejňuji info na sachydoskol.cz. Během pražského kola přeboru napíšu reportáž 

s rozhovorem s Janou Černochovou (již domluveno) + pořídím další obrazové materiály a mám 

domluvenu schůzku s ředitelkou ZŠ u sv. Štěpána, která přebor pořádá, ale v projektu není zapojena. 

LearningChess 
Soutěže se účastní 10 oddílů a 8 škol, úkoly úspěšně splnily zatím dvě děvčata z ŠK Líně. 
 
London Chess Conference 
Zpráva z mé účasti zveřejněna na webu chess.cz dne 13. 12. 2018. 
 
Příprava školení pro učitele 
Domluvena schůzka v příštím týdnu s Pavlem Benčem v Praze. 
 
Sachy.cz 
Zahájeno jednání o rozšíření spolupráce Šdš a online herny. 
 
Práce na grafických materiálech 
Práce na grafických materiálech se šachovou tématikou tvořených v rámci projektových dnů Střední a 
vyšší školy aplikované kybernetiky pokračuje, jejich projekt zatím nebyl dokončen, průběžně sleduji 
dílčí výstupy.  
 
Podmínky účasti škol v projektu Šdš ve školním roce 2019/2020 
Podmínky jsem přepracovala a doplnila. V jednání je například spolupráce s online hernou sachy.cz – 

varianta „Hodinka s mistrem“ pro děti z kroužků v Šdš.   Nové podmínky navrhuji ke schválení, viz 

příloha. 

Úprava rozpočtu na 2019 
Dle nových podmínek, navrhuji ke schválení. Viz příloha. 
 
Online školení trenérů 4. třídy pro studenty učitelství 
Navrhuji ke schválení a doporučuji pro zvýšení počtu kvalifikovaných vyučujících na školách 
poskytnout studentům učitelství zdarma přístup k tomuto školení. Jednotlivé fakulty, respektive 
děkanáty, budou informovány jménem ŠSČR. Protože je v současnosti potřeba k přístupu do online 
kurzu být členem svazu, doporučuji schválit výjimku z povinnosti platby členského příspěvku v prvním 
roce členství pro studenty oborů učitelství, pedagogiky a vychovatelství na vysokých školách. (výjimka 
z článku 2/8/2 stanov). 
 
Usnesení 131/15: VV ŠSČR schvaluje předložené podmínky pro účast škol v projektu Šachy do škol ve 
školním roce 2019/2020. 

https://www.chess.cz/6th-london-chess-conference/


 
 

 

 

 
Usnesení 131/16: VV ŠSČR schvaluje pro studenty oboru učitelství na vysokých školách poskytnutí 
online školení pro trenéry 4. třídy a první rok individuálního členství v ŠSČR zdarma. 
  
Usnesení 131/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažerky ŠdŠ. 
 
Příloha 8: Podmínky pro účast škol v projektu Šdš od 2019/2020 

 

12. Zpráva KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Předali jsme Výroční ceny 2018 a rozeslali novinářům tiskovou zprávu k MČR v bleskovém šachu.  
 
Na webu chess.cz bylo v roce 2018 publikováno 317 článků. V období od října do prosince web 
navštívilo přibližně 30 000 unikátních návštěvníků měsíčně, počet návštěv převýšil 100 000 za měsíc.  
 
Organický dosah našich příspěvků na Facebooku ŠSČR je přibližně 2000 lidí. 
 
Usnesení 131/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 9: Newsletter 12/2018 
 
Příloha 10: Newsletter 1/2019 
 
Příloha 11: Monitoring médií 11/2018 
 
Příloha 12: Monitoring médií 12/2018 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

Probíhají ligové soutěže družstev 2018/2019 (dosud třetí 2kolo Extraligy, 5 kol 1. ligy a 6 kol 2. ligy). 

Byl vyhodnocen konkurz na MČR 2019 v rapidu mužů (Pardubice 17. - 18. července 2019), zároveň 

byly v rámci Czech Open 2019 přiděleny statuty MČR čtyřčlenných družstev (11. - 14. 7. 2019), MČR v 

bughouse (13. 7. 2019), MČR v bleskovém maratónu (15. - 16. 7. 2019) a MČR ve Fischerových 

šachách (16. 7. 2019). 

Byl vyhodnocen konkurz na MČR 2019 v rapidu žen (Znojmo 4. - 5. května 2019). 



 
 

 

 

Byl schválen převod pořadatelství MČR 2019 žen na BraveShow TV, s. r. o., Praha (sesterská firma 

původně vybraného pořadatele BRAVE STORY, s. r. o., Praha); turnaj se uskuteční 15. - 23. června 

2019 v Praze. 

Usnesení 131/19:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

14. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR uvedla J. Prokopová. 
 
Web  
KR provedla aktualizaci stránky Komise rozhodčích na svazových webových stránkách, doplnila do 
archivu relevantní dokumenty ze starého webu, přidala aktualizované formuláře a užitečné odkazy 
pro rozhodčí. Dále byl odpovědným členem sepsán tzv. manuál na organizaci školení R2 a R3. Byl 
doplněn i přehled delegací na aktuální sezonu, shrnutí kárných řízení z ligových soutěží za poslední 
léta, které slouží jako rady pro rozhodčí, kteří na ligových utkáních rozhodují a návod na podávání 
žádostí o mezinárodní tituly. Na stránkách se bude dále pracovat a výše uvedené budeme upravovat 
a dále doplňovat. 
 
Tituly  
Jedna nová žádost o titul IA od FA Kateřiny Šmajzrové a žádost o titul FL od IA Jiřiny Prokopové jsou 
již schváleny a odeslány na FIDE. Dále by chtěla KR podat návrh o schválení žádosti o titul FA pro pana 
Michala Babičku, který ke schválení doporučuje. 
 
Odměny 
KR by chtěla znát názor VV na vypracování návrhu na zvýšení odměn pro rozhodčí v roce 2019 a na 
koncept odměňování ligových rozhodčích svazem namísto oddíly, který byl KR navrhován v minulosti, 
případně na jeho modifikace. 
 
Úkoly  
KR v současné době pracuje na překladu Anti-cheatingové směrnice, na tvorbě Statutu rozhodčích a 
na plánu činnosti v letošním roce. 
 
Diskuze: Návrh na zvýšení odměn rozhodčích VV podpořil a doporučil předložit ke schválení jako 
návrh ke změně ES Konferenci ŠSČR 2019 spolu s vyjasněním termínu „půlden“. Naopak změna 
konceptu odměňování rozhodčích podporu u VV nenašla, přineslo by to více nevýhod než výhod. 
 
Usnesení 131/20: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o titul FA pro Michala Babičku 
 
Usnesení 131/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 
 
Úkol 131/5: Podat na FIDE žádost o titul FA pro Michala Babičku – sekretariát. 
 
Úkol 131/6: Předložit Konferenci ŠSČR návrh na změnu Ekonomické směrnice v kapitole odměňování 
rozhodčích – J. Prokopová. 



 
 

 

 

 
Příloha 13: Podklady – žádost FA Babička 
 

15. Hodnocení MČR v bleskovém šachu 2018 
 
MČR v bleskovém šachu 2018 zhodnotil F. Štross. 

Zhodnocení 
MČR v bleskovém šachu se za pořadatelství sekretariátu ŠSČR uskutečnilo v těsném předvánočním 
termínu v sobotu 22. prosince Kongresovém centru Praha. V turnaji hrálo rekordních 363 účastníků, 
z toho 315 v kategorii open a 48 v kategorii žen. Oproti loňsku vzrostla účast o 113 hráčů. Díky 
velkému zájmu o turnaj byla rozšířena celková kapacita sálu na 360 míst (na místě se ještě přidaly 
další tři stoly, protože několik hráčů dorazilo bez přihlášení) a byl posílen rozhodcovský tým na 8 
osob. 
Po tradičním zpoždění na začátku probíhal už turnaj relativně svižně bez vážnějších problémů. Ohlasy 
z řad účastníků jsem zaznamenal vesměs pozitivní. 
 
Náměty na vylepšení 
1) Občerstvení – opět to nebylo ono. Nabídka sice o něco lepší než loni, ale stále poměrně slabá (z 
teplých jídel jen polévka) a vše bylo navíc dost předražené (např. preclík za 40 Kč..). Nelíbilo se mi 
také, že na prázdné barely s vodou do automatu v hracím sále, jsem zaměstnance cateringové firmy 
musel neustále upozorňovat já. Pro příští rok stojí za úvahu změna cateringové firmy. 
 
2) Přihlášky – při takovém počtu účastníků by určitě bylo přínosné zprovoznit online přihlašovací 
formulář, který pořadatelům ušetří spoustu času oproti přihláškám přes email. 
 
3) Časový plán – mezi ukončením prezentace a zahájením by se příště měla dát alespoň půlhodina. 
Při takovém počtu účastníků se vše během 10 minut uvedených v rozpisu, nedá stíhat. Všichni jsou 
pak zbytečně ve stresu, že máme skluz. Dále na zahájení by se mělo vymezit alespoň 15 minut jako 
časový polštář pro případné zpoždění nabrané během startování turnaje (technické problémy apod.). 
 
4) Rozhodčí – by měli být víc viditelní. I na mezinárodních akcích, kde platí dress code, mají někdy 
rozhodčí trička s nápisem „arbiter“. Stojí pro to za úvahu nějaká rozhodcovská trička pro tyto případy 
vyrobit. 
 
5) Stolek pro rozhodčí – měl by se z rohu posunout víc doprostřed, protože před obrazovkou, která je 
právě v těsném sousedství se stolkem rozhodčích, se tvoří davy, a když rozhodčí musí něco řešit, tak 
tam jednak není prostor a jednak potřebný klid. 
 
6) Prezence – pro příští rok by se mělo trochu vylepšit značení odprezentovaných účastníků. Letos 
v tom při předávání startovních listin rozhodčím byly trochu zmatky. Bude řešeno interně. 
 
6) Losovaná cena – neplní svůj účel, protože většina účastníků, kteří nejsou v cenách, stejně hned po 
skončení odejde a na vyhlašování výsledků nepočkají. Pak se akorát ztrácí čas, protože vylosovaný 
výherce obvykle není přítomen. Pro příští rok proto doporučuji losované ceny zrušit. 



 
 

 

 

 
7) Místnost pro kouření – od července by mělo platit, že pokud na ratingovaném turnaji není 
zajištěna místnost pro kouření, musí to být uvedeno v rozpisu. 
 
8) Větší hrací sál – vzhledem k velkému zájmu o turnaj je možnost objednat v Kongresovém centru 
ještě větší sál (tzv. Společenský). Pronájem tohoto sálu je však minimálně dvakrát tak dražší, takže by 
to asi přicházelo do úvahy jen v případě vyššího grantu od pražského magistrátu. Problém 
objednávky většího sálu je také ten, že nikdy se dopředu nedá odhadnout, kolik hráčů se turnaje 
skutečně zúčastní. 
 
9) Více prostoru na pódiu – hráči hrající na online šachovnicích měli málo prostoru. Vzhledem k tomu, 
že umělé pódium se pravděpodobně nedá rozšířit, je nutné z něj pro příště ubrat jednu šachovnici. 
 
Odkazy 
Výsledky kategorie open 
Výsledky kategorie ženy 
Fotogalerie 
Televizní speciál 
Článek k výsledkům a Výročním cenám 
Zdravice Lubomíra Kaválka 
Partie 
Rozpis 
 
Vyúčtování 
V příloze je celkové vyúčtování akce. Vyúčtování grantu od Magistrátu hl. m. Prahy již bylo provedeno 
a zasláno na magistrát společně se závěrečnou zprávou. 
 
Poděkování 
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce a taktéž děkuji hráčům za účast a 
důstojný průběh. 
 
Předběžný termín ročníku 2019 
Předběžným termínem ročníku 2019 je sobota 21. prosince. 
 
Diskuze: Probíralo se, zda 13 kol není příliš mnoho. KMK dostala úkol uspořádat anketu s účastníky 
posledního ročníku, zda 13 kol je adekvátních či nikoliv.  

Usnesení 131/22: VV ŠSČR bere na vědomí informace o průběhu MČR v bleskovém šachu 2018. 
 
Usnesení 131/23: VV ŠSČR pověřuje sekretariát ŠSČR pořádáním MČR v bleskovém šachu 2019. 
 
Úkol 131/7: Zažádat o grant pro MČR v bleskovém šachu 2019 – sekretariát – 25. 3. 2019. 
 
Úkol 131/8: Uspořádat s účastníky MČR v bleskovém šachu 2018 anketu ohledně preferovaného 
počtu kol – KMK. 
 

http://chess-results.com/tnr399532.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE
http://chess-results.com/tnr399531.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE
https://www.zonerama.com/jagr/Album/4960546
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213078745-sach
https://www.chess.cz/online-prenos-partii-mcr-v-blesku/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/01/Sin_slavy_Lubos_Kavalek.pdf
http://online.chess.cz/MCR_blesk/2018/MCR_blesk_2018.pgn
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/10/Rozpis_MCR_blesk_2018.pdf


 
 

 

 

Příloha 14: Vyúčtování MČR v bleskovém šachu 2018 
 
 

16. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 

 

Prosinec je pro sekretariát pravidelně nejnáročnějším měsícem roku. Kromě organizace MČR 

v bleskovém šachu (viz samostatná zpráva) vyžaduje spoustu práce především účetnictví (posílají se a 

vyúčtovávají stovky, možná i tisíce různých plateb) a v posledních letech spadají do prosince i termíny 

pro podávání žádostí o dotace MŠMT. 

Žádosti o dotace v programech Repre a Talent byly v řádném termínu podány na MŠMT. Zbývá 

podání žádosti o dotaci v programu Organizace sportu, která má uzávěrku 22. ledna. 

Vytvořeny smlouvy s pořadateli pro rok 2019 - MČR seniorů, MČR mužů, MČR žen, ME juniorských 

družstev a MČR do 8 let. 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2018 (od září) splnilo podmínky a obdrželo osvědčení 95 členů 

svazu (bez zaplacení poplatku není vydáno a není dáno do systému). Od začátku roku 2019 již 10 lidí 

splnilo a zaplatilo za test. Pro rok 2019 se plánuje aktualizace a rozšíření lektorských materiálů. 

V plánu je taktéž rozšíření pro studenty pedagogických fakult – pro budoucí učitele – vstup zdarma 

do systému a splnění testu zdarma – vydáme osvědčení elektronicky (bez nákladů na poštu). 

Tituly FM byly vyřízeny pro Vojtěcha Pařízka a Kiliána Slováka. 

Na FIDE byla zaslána žádost o titul IA pro Kateřinu Šmajzrovou a o titul FL (FIDE Lektor) pro Jiřinu 

Prokopovou. 

L. Záruba se na pozvání jako zástupce svazu zúčastnil v Praze turnaje ČNB pro zaměstnance a jejich 

děti dne 14. 12. 2018. Je zde možnost pronájmu velkého reprezentativního sálu za symbolický 

poplatek v centru Prahy. 

Dne 7. 12. proběhla v prostorách pražského sekretariátu schůze Revizní komise. 

Online materiál byl zapůjčen na Open Praha, Mariánské Lázně a na třetí extraligové dvojkolo. 

Blíží se Konference ŠSČR, která se bude konat v sobotu 23. února v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. 

Nejpozději 23. ledna je nutné zaslat pozvánku a ideálně do příští schůze VV konané 5. února by 

šéfové jednotlivých úseků měli zaslat svou zprávu do Výroční zprávy ŠSČR 2019. 

Usnesení 131/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 

https://www.chess.cz/sachova-akademie-a-sachovy-turnaj-pro-deti-zamestnancu-cnb/


 
 

 

 

Úkol 131/9: Zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR – sekretariát – 23. 1. 2019. 
 
Úkol 131/10: Zaslat zprávu do Výroční zprávy ŠSČR 2019 – šéfové jednotlivých komisí a úseků – 5. 2. 
2019. 
 

17. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Rejstřík sportovců 
Ke konci roku byly za ŠSČR do rejstříku sportovců nahrány fyzické osoby. Z celkového počtu 19.499 
členů, kteří prošli naší registrací, však rejstřík přijal pouze 10.227 sportovců a 780 trenérů. Důvodem 
je to, že rejstřík bere pouze aktivní sportovce, tedy v našem případě ty, kteří v loňském roce odehráli 
alespoň jednu partii započtenou na elo.  
 
Seznamy členů 
Ve druhé polovině ledna budou na všechny oddíly rozeslány k aktualizaci seznamy členů na rok 2019 
společně s průvodním informačním dopisem. 
 
Oddílové faktury 
Podzimní faktury uhradily všechny oddíly. Jarní fakturu z roku 2017 za členské příspěvky stále 
neuhradil oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč). Na zvážení je likvidace faktury jako nedobytné pohledávky. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi jsou průběžně aktualizovány třídy trenérů 4. třídy v rámci online testů. Třídy rozhodčích 2. 
a 3. tříd byly zaktualizovány na základě semináře a školení ve Zlíně. 
 
Usnesení 131/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkol 131/11: Vyzvat TJ Sokol Kšice k úhradě pohledávky za šachový oddíl – Organizační komise. 
 

18. Různé 
 
Termín 132. schůze VV ŠSČR 
132. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 5. února 2019 od 13:00 v Praze na Strahově. 
 

19. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 20:15. 

 

 



 
 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 131/1: Provést kontrolu předpisů k zápočtu FRL a LOK a případně je zaktualizovat – V. Novotný. 

Úkol 131/2: Vyhodnotit projekt motivačních cen – KRÚ – 31. 12. 2019. 

Úkol 131/3: Zajistit osobu odpovědnou za projekt KTCM – KM. 

Úkol 131/4: Dodat a zveřejnit zprávy KTCM 2018 z jednotlivých krajů a zveřejnit na webu – M. Vokáč, 

sekretariát. 

Úkol 131/5: Podat na FIDE žádost o titul FA pro Michala Babičku – sekretariát. 
Úkol 131/6: Předložit Konferenci ŠSČR návrh na změnu Ekonomické směrnice v kapitole odměňování 
rozhodčích – J. Prokopová. 
Úkol 131/7: Zažádat o grant pro MČR v bleskovém šachu 2019 – sekretariát – 25. 3. 2019. 
Úkol 131/8: Uspořádat s účastníky MČR v bleskovém šachu 2018 anketu ohledně preferovaného 
počtu kol – KMK. 
Úkol 131/9: Zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR – sekretariát – 23. 1. 2019. 
Úkol 131/10: Zaslat zprávu do Výroční zprávy ŠSČR 2019 – šéfové jednotlivých komisí a úseků – 5. 2. 
2019. 
Úkol 131/11: Vyzvat TJ Sokol Kšice k úhradě pohledávky za šachový oddíl – Organizační komise. 
 
Přílohy: 
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Příloha 4: Hodnocení mužské reprezentace 2018 
Příloha 5: Závěrečná zpráva z Olympiády mládeže 2018 
Příloha 6: Závěrečná zpráva ze soustředění mládeže v Klatovech 
Příloha 7: Závěrečná zpráva ze soustředění mládeže v Praze 
Příloha 8: Podmínky pro účast škol v projektu Šdš od 2019/2020 

Příloha 9: Newsletter 12/2018 

Příloha 10: Newsletter 1/2019 
Příloha 11: Monitoring médií 11/2018 
Příloha 12: Monitoring médií 12/2018 
Příloha 13: Podklady – žádost FA Babička 
Příloha 14: Vyúčtování MČR v bleskovém šachu 2018 
 
 
 


