
 
 

 

 

Zápis ze 132. schůze VV ŠSČR 

Praha, 5. února 2019 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Josef Novák (předseda RK), Antonín Ambrož (předseda 

TK), Ladislav Záruba (sportovní sekretář ŠSČR), Vlastimil Jansa (člen KRÚ), Petr Pisk (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 131. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 132/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 131. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 131. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 132. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 131. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 132. 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 Zpráva KMK M. Petr 



 
 

 

 

12 Zpráva předsedy STK J. Malec 

13 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

14 Příprava Konference ŠSČR 2019 F. Štross 

15 Zpráva sekretariátu F. Štross 

16 Zpráva předsedy OK F. Štross 

17 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 132/2: VV ŠSČR schvaluje program 132. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 16. 1. – 4. 2. 2019: 

1) VV ŠSČR VV ŠSČR schválil předložené smlouvy s ČT na pořad V šachu pro rok 2019. 

2) VV ŠSČR schválil proplacení faktury FIDE ve výši 16.414 EUR. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Rezignace místopředsedy ŠSČR 
Místopředseda a hospodář ŠSČR R. Svoboda rezignoval na post místopředsedy s tím, že zůstává 

členem VV a hospodářem. Jde v zásadě o reakci na naši dohodu, že já se budu jako předseda 

soustředit na oblasti mimo ŠSČR (FIDE+ECU, MŠMT, ČUS a ČOV atp.) a on na vnitřní záležitosti ŠSČR. 

R. Svoboda už vloni uznal, že často bojuje s nedostatkem času, což jsme často řešili za pomoci člena 

VV Martina Petra, který i začal docházet na sekretariát na pravidelné týdenní porady. Navrhuji proto 

Konferenci ŠSČR, aby byl na uvolněný post místopředsedy zvolen právě Martin Petr, kterého vidím 

díky jeho šachovému rozhledu, přístupu a nasazení jako svého ideálního nástupce na postu předsedy 

ŠSČR v příštích volbách. 

Sport a stát 
Poslanecká sněmovna pokračovala v projednávání novely zákona o podpoře sportu, která zavádí 
národní agenturu pro sport, což by zvýšilo autonomii řízení sportu z odboru MŠMT na samostatný 
úřad. M. Jansta neváhá označovat agenturu za mezikrok k samostatnému ministerstvu. Nad návrhem 
nepanuje jednoznačná politická shoda, což se projevuje i množstvím pozměňovacích návrhů. 
Výsledek zatím není jasný.  



 
 

 

 

FIDE/ECU 
Ave-Kontakt připravil propozice ME juniorských družstev v Pardubicích, probíhá závěrečné schválení 

ze strany ECU. Domlouvají se speciální podmínky pro české a slovenské hráče. 

MS týmů v termínu 3. – 14. 3. 2019 proběhne v kazašské Astaně. Dle organizátorů kolidujícího 

pražského turnaje jim nakonec kvůli MS příliš hráčů neodřeklo.  

David Navara se díky svému elo nominoval do série 4 turnajů Grand-Prix FIDE s možností postupu do 
Turnaje kandidátů. 

Legislativa ŠSČR     
Předkládám ke schválení ještě redigovaný Registrační a přestupní řád, který reaguje na loňskou 

změnu Stanov a upravuje letošní proces registrací. Smyslem úprav po posledním VV bylo pročištění a 

zjednodušení terminologie. 

 

Usnesení 132/3: VV ŠSČR schvaluje předložený Registrační a přestupní řád. 

 

Usnesení 132/4: VV ŠSČR schvaluje propozice ME družstev mládeže v Pardubicích 10. - 18. 7. 2019. 

    

Usnesení 132/5: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.  

 

Úkol 132/1: Zveřejnit na webu v sekci Legislativa aktualizovaný Registrační a přestupní řád – 

sekretariát – 1. 3. 2019.   

 
Příloha 2: Registrační a přestupní řád 
 
Příloha 3: Propozice ME družstev mládeže 
 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 132/6: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře předložil R. Svoboda. 

  

Výsledek hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2018 



 
 

 

 

Ke dni 31. ledna 2019 jsou zaúčtovány všechny doklady týkající se roku 2018, které jsme obdrželi 

(včetně faktury FIDE, která na svaz došla 30. ledna). Hospodářský výsledek za rok 2018 je 1.563.387 

Kč.  

Celkové pohledávky svazu činily 20.918 Kč, z toho 10.608 Kč po splatnosti. Závazky činily 1.077.799 

Kč, z toho 271.650 Kč za zaměstnanci, FÚ, správou soc. zabezpečení a zdrav. pojišťovnami, 788.649 Kč 

za dodavateli, z toho faktura FIDE činí 423.152 Kč a nájem kongresového centra pro MČR 

v bleskovém šachu 131.460 Kč. Všechny faktury byly v průběhu ledna uhrazeny. 

 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2019 

K závěrečné diskusi VV je předkládána poslední verze rozpočtu, která je změněna proti poslednímu 

VV jen nepatrně. Navrhována je celková ztráta 2,0 mil. Kč. Upraveny byly položky trenérské komise a 

některé další dle skutečnosti roku 2018. 

Smlouva s manažerem mládežnické reprezentace a s 1. Novoborským ŠK 
Ke schválení jsou předloženy návrhy smluv. Příkazní smlouvy s Petrem Piskem od 1. 1. 2019, nově 
jmenovaným manažerem reprezentace mládeže a 1. Novoborským ŠK o zajištění startu 
reprezentantů ČR na Prague International Chess Festivalu. S ředitelem turnaje P. Boleslavem se ještě 
předběžně domluvily postupy vítězů MČR 2019 do festivalu v roce 2020 takto: 
 
1) Přeborník MČR mužů 2019 - do Challengers (když to bude někdo, kdo bude tak jako tak pozván, 
postupuje druhý) 
 
2) MČR žen - medailistky (nepřenosné) postup do ženského uzavřeného turnaje C (pokud nebude, tak 
účast v openu s ubytováním zdarma) 
 
3) Přeborník juniorů 2019 bude mít zajištěnu účast v openu festivalu 2020 s ubytováním zdarma 
(když to bude někdo, kdo bude tak jako tak pozván, postupuje druhý) 
 
Ostatní 
Bylo zpracováno a odevzdáno vyúčtování daru ČOV za rok 2018. Jsou připravovány podklady pro 
vyúčtování dotačních programů MŠMT, která se odevzdávají do 15.2. 
 
Usnesení 132/7: VV ŠSČR schvaluje výsledek hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2018. 
 
Usnesení 132/8: VV ŠSČR schvaluje návrh rozpočtu ŠSČR pro rok 2019. 
 
Usnesení 132/9: VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy s manažerem reprezentace mládeže ČR Petrem 
Piskem a pověřuje generálního sekretáře zajištěním podpisů.  
 
Usnesení 132/10: VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy s 1. Novoborským ŠK a pověřuje generálního 
sekretáře zajištěním podpisů.  
 
Usnesení 132/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
 



 
 

 

 

Úkol 132/2: Zajistit podpis smluv s P. Piskem a 1. Novoborským ŠK – F. Štross 
 
Příloha 4: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2018 
 
Příloha 5: Výsledovka 2018 
 
Příloha 6: Rozvaha 2018 
 
Příloha 7: Pohledávky 2018 
 
Příloha 8: Návrh rozpočtu ŠSČR 2019 
 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

Trénink reprezentantek s Vlastimilem Hortem 

KRÚ zorganizovala v pondělí 28. ledna v pražském hotelu U Divadla trénink velmistra Vlastimila Horta 

s našimi předními hráčkami. Akce se zúčastnily Tereza Rodhstein, Kristýna Petrová, Karolína Olšarová, 

Magda Miturová a Anna Koubová, dále byl přítomen Michal Konopka a kapitán ženské reprezentace 

Petr Hába. Po úvodní gratulaci k nedávným 75. narozeninám Vlastimila Horta začal samotný trénink, 

s jehož úrovní jsme byli spokojeni. Předběžně byla dohodnuta další spolupráce jak na březnovém 

pražském festivalu, tak na chystaném MČR žen v červnu v Praze.  K myšlence těchto tréninků: jedná 

se o osobní iniciativu velmistra Horta, který by chtěl podle jeho vlastních slov pomoct tímto 

způsobem českému šachu.  

 

Mistrovství Evropy jednotlivců 2019 Skopje a Antalya 

Na ME jednotlivců 2019 (od 17. března v Makedonii) pojedou Hráček a Štoček, sekretariát provádí 

potřebné kroky k registraci a zajištění dopravy obou hráčů. Jiří Štoček bude zároveň startovat na 

pražském šachovém festivalu, který končí těsně před ME. Z dalších našich reprezentantů se ho 

zúčastní ještě David Navara, Viktor Láznička (oba A turnaj), Peter Michalík, Jan Krejčí a Thai Dai Van 

Nguyen (B turnaj).  

K dispozici jsou již propozice ME žen (duben, Turecko). Z pracovních důvodů účast odmítla přebornice 

republiky 2018 Olga Sikorová. S velkou pravděpodobností nás budou reprezentovat Joanna Worek, 

Tereza Rodshtein a Karolína Olšarová. Bude je doprovázet trenér Petr Hába.  

Mužská reprezentace – širší kádr, další novinky 

Kapitán mužské reprezentace určil složení reprezentačního „B“ kádru: Vlastimil Babula, Thai Dai Van 

Nguyen, Jan Krejčí, Vojtěch Plát a Tadeáš Kriebel.  

S „A“ kádrem (Navara, Láznička, Michalík, Štoček) zahájil Zbyněk Hráček plánované tréninky.  



 
 

 

 

Důležitou (a výbornou!) zprávou pro mužskou reprezentaci a celý český šach je zařazení Davida 

Navary do seznamu účastníků Grand Prix 2019. Jsou naplánovány 4 turnaje a první dva vítězové si 

zajistí účast v turnaji kandidátů mistrovství světa 2020. 

Pražský šachový festival – Kožúšek, Havelka 

Na základě rozhodnutí ze 131. schůze VV jsem oslovil Daniela Kožúška a Josefa Havelku s nabídkou 

zvýhodněného startu na Pražském šachovém festivalu. Daniel Kožúšek nabídku přijal a turnaje se 

zúčastní. Naopak Josef Havelka účast nakonec odmítl. Podle jeho vyjádření na MČR v Koutech by 

startoval, protože by se jednalo o jeho poslední možný start v této soutěži. Místo pražského openu dá 

přednost studiu a turnaj si zahraje o letních prázdninách. 

 

Diskuze: M. Konopka dále informoval o nabitém programu Davida Navary v tomto roce. V únoru se 

v americkém Saint Louis zúčastní zápasu s Wesley So (rapid a bleskové partie), pak ho čeká turnaj 

v Praze, následně by měl hrát v ázerbajdžánském Shamkiru na memoriálu Vugara Gašimova, po té 

MČR v Ostravě, 1. turnaj série FIDE Grand Prix, v červnu zápas s Ding Lirenem, v létě pravděpodobně 

další turnaj FIDE Grand Prix a v září Světový pohár v Rusku. 

 

Diskutovalo se také o složení reprezentačního kádru pro rok 2019. Bylo rozhodnuto, že do širšího 

kádru nebude z předloženého seznamu zařazen V. Plát. Nicméně pokud na sobě zapracuje, v příštím 

olympijském roce může být do reprezentace znovu zařazen. 

 

Usnesení 132/12: VV ŠSČR schvaluje reprezentační kádr „A“ pro rok 2019 ve složení David Navara. 

Viktor Láznička, Peter Michalík a Jiří Štoček a reprezentační kádr „B“ pro rok 2019 ve složení Vlastimil 

Babula, Thai Dai Van Nguyen, Jan Krejčí a Tadeáš Kriebel. 

 

Usnesení 132/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Úkol 132/3: Informovat V. Pláta o vyřazení z reprezentačního kádru pro rok 2019 – sekretariát. 
 
Úkol 132/4: Vytvořit tabulky motivačních cen pro rok 2019 – KRÚ. 
 

9. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 

 

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

 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev starších žáků. Mistrovství ČR 

družstev starších žáků uspořádá Sokol Zaječice ve dnech 1. až 2. června v Chrudimi. KM ŠSČR schválila 

propozice Mistrovství ČR družstev starších žáků. 



 
 

 

 

 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev mladších žáků. Mistrovství ČR 

družstev mladších žáků uspořádá Šachová škola pat a mat ve dnech 14. až 16. června ve Varnsdorfu. 

KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR družstev mladších žáků. 

 

KM ŠSČR v lednu projednala žádosti jednotlivých žadatelů a rozhodla o přidělení o divokých karet na 

Mistrovství ČR mládeže a na Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. Bohužel někteří žadatelé a jejich 

zástupci nerespektují institut divoké karty a základní principy udělování divokých karet. Komisi 

mládeže silně znepokojují pokusy lobbistických skupin, které se snaží zpochybňovat proces 

rozhodování o divokých kartách. Divoké karty jsou postupy navíc. Institut divoké karty dává Komisi 

mládeže možnost pomoct nějakému hráči, který si z nějakého důvodu postup nezajistil dle 

postupového klíče. Žádný žadatel nemůže reálně očekávat přidělení divoké karty a neměl by 

zpochybňovat rozhodnutí odborné komise. O divokých kartách rozhoduje Komise mládeže 

hlasováním. Každý člen má od pověřeného člena KM k dispozici podklady. Každý člen si sám 

vyhodnotí, proč by který hráč měl či neměl dostat divokou kartu. Posouzení je subjektivní a je na 

každém členovi komise, jak a podle čeho se rozhoduje. Každý člen bere v potaz řadu rozličných 

hledisek. Každý člen hlasuje dle vlastního posouzení. Každý člen KM má svoji morální zodpovědnost a 

svůj charakter. Kdyby mělo býti vyhodnocení žádostí měřitelné, seřadí se žadatelé dle nějakého ELA, 

nebo se obodují dle nějakých umístění a může to vyhodnotit administrativní pracovník. Žádný člen 

KM není vázán na žádného z hráčů, kteří divoké karty obdrželi. Žádný člen KM nedával ostatním 

členům „rady“, jak mají či nemají hlasovat. Rozhodování tedy bylo nezávislé. Někteří rodiče, trenéři i 

funkcionáři si však nejsou ochotní přiznat, že jejich hráč v postupové soutěži selhal a postup si 

nevybojoval a nezaslouží. Nejsou ochotní hledat chyby, proč selhal. Raději budou hledat chyby u 

druhých a budou hledat své cesty, jak získat postupové právo pro svého hráče nestandardní cestou. 

Komise mládeže se ohrazuje proti této praxi a žádá Výkonný výbor, aby se též ohradil proti těmto 

nesportovním počinům. Komise mládeže žádá Výkonný výbor ŠSČR, aby akceptoval postupový klíč, ve 

kterém je jednoznačně uvedeno, že o divokých kartách rozhoduje Komise mládeže ŠSČR.  

KM ŠSČR obdržela odvolání KŠ Říčany 1925 proti rozhodnutí o divokých kartách. KM ŠSČR se vyjádřila 

k odvolání v příloze. KM ŠSČR pokládá odvolání za zcela irelevantní a účelové. KM ŠSČR žádá VV ŠSČR, 

aby toto odvolání zamítl. 

 

Během prosincové schůzky k problematice mládežnické reprezentace nás informoval GM Marek 

Vokáč, že již nemá zájem pokračovat v práci republikového manažera KTCM. V návaznosti na 

pohovory s uchazeči na funkci reprezentačního trenéra mládeže oslovil předseda Úseku mládeže IM 

Richarda Biolka mladšího s nabídkou této práce. Z. Fiala prodiskutoval s R. Biolkem problematiku 

KCTM a R. Biolek vyjádřil zájem o tuto práci. 

 

Usnesení 132/14: VV ŠSČR plně akceptuje postupové klíče na Mistrovství ČR, kde je uvedeno, že o 

přidělení divokých karet rozhoduje Komise mládeže ŠSČR. 

 



 
 

 

 

Usnesení 132/15: VV ŠSČR zamítá odvolání KŠ Říčany 1925. 

 

Usnesení 132/16: VV ŠSČR jmenuje IM Richarda Biolka mladšího republikovým manažerem KTCM. 

 

Usnesení 132/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

Úkol 132/5: Informovat KŠ Říčany 1925 o výsledku odvolání – sekretariát. 

 

Úkol 132/6: Vytvořit smlouvu s novým manažerem KTCM – KM. 

 

Příloha 9: Odvolání KŠ Říčany 1925 

 

Příloha 10: Vyjádření KM k odvolání 

 

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

Realizace metodických dopisů Koncovky mistrů 

TK předkládá VV k posouzení realizaci metodických dopisů Koncovky mistrů. Na realizaci obsahu jako 

autorů se budou podílet V. Jansa, M. Konopka a D. Navara a možná někteří další GM (IM). Kolegium 

autorů povede GM Vlastimil Jansa. V příloze je úvodní slovo od Vlastimila Jansy. 

 

Příjmy a výdaje byly předloženy na minulé schůzi VV. Organizaci realizace zajišťuje: A. Ambrož 

 

Diskuze: V. Jansa se vyjádřil, že zvolené téma a navrhovaný způsob provedení se mu líbí a metodické 

dopisy o koncovkách by se mohly podobat jeho úspěšné knize se spoluautorstvím V. Horta „Zahrajte 

si šachy s velmistry“. Zásadní je, aby to pro čtenáře bylo psáno zábavnou a přitažlivou formou 

s vypíchnutím nejdůležitějších motivů u každé koncovky. 

Dohodnuto, že před samotnou realizací je nutné nejprve předložit návrh smlouvy pro 1. díl, přičemž 

součástí smlouvy by měla být i praktická ukázka na několik stran. 

 

Usnesení 132/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 
Úkol 132/7: Připravit návrh smlouvy na 1. díl metodických dopisů Koncovky mistrů s praktickou 

ukázkou na 3 strany – TK. 

 
Příloha 11: Úvodní slovo V. Jansy k metodickému materiálu Koncovky mistrů 
 



 
 

 

 

11. Zpráva KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Rozeslali jsme novinářům tiskovou zprávu k nominaci Davida Navary do FIDE Grand Prix 2019.  
 
Připravujeme letošní grantové řízení na popularizaci šachu.  
 
Uspořádali jsme anketu k MČR v bleskovém šachu. 
 
Usnesení 132/19: VV ŠSČR odvolává Jana Kolašína na jeho žádost z pozice předsedy a člena KMK a 
jmenuje RNDr. Martina Petra, Ph.D. předsedou KMK. 
 
Usnesení 132/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Úkol 132/8: Zaktualizovat kontakty KMK na webu – sekretariát. 
 

12. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Pokračují ligové soutěže družstev 2018/2019. 

Byli řešeni hráči uvedení na 4 soupiskách družstev v probíhající soutěžní sezóně. Tento prohřešek 

proti SŘ nezpůsobil problém v žádné soutěži a s dotyčnými družstvy (oddíly) byl bezproblémově 

vyřešen.  

 

Byl vypsán konkurz na MČR 2019 čtyřčlenných družstev v rapidu i blesku (předpokládaný termín 

v září 2019). 

 

Byly schváleny propozice MČR 2019 žen (15. - 23. června 2019 v Praze). Do celkového počtu 10 

účastnic budou 4 nominovány STK v dohodě s KRÚ. 

 

Pořadatel MČR 2019 mužů aktuálně domlouvá s hospodářem ŠSČR pravidla úhrad startovného, resp. 

startovného a pobytových nákladů, jak budou (resp. nebudou) zúčtovatelná do dotace od ŠSČR. 

Následně bude dle toho závazek úhrad zapracováno do návrhu propozic ke schválení STK. 

 

Do diskuze ve VV (potažmo na konferenci ŠSČR) je finanční rámec MČR mužů v roce 2020. KRÚ 

navržený model K. O. systému je zajímavý, ale předpokládá dotací cca 800.000 Kč, a to de facto bez 

možnosti snížení její výše při nižší účasti TOP hráčů (což byl právě požadavek pro MČR v roce 2019). 

 



 
 

 

 

Byl projednán termín schůze rozšířené STK na neděli 12. května 2019 (zatím jen předběžně, 

definitivní stanovení se předpokládá krátce po konferenci ŠSČR). 

 

Diskuze: VV doporučil držet se při MČR 2020 stejné dotace jako v letošním roce. 

 

Usnesení 132/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

Úkol 132/9: Dopracovat podmínky MČR 2020 – KRÚ. 
 

13. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR uvedla J. Prokopová. 
 
Překlady 
V nejbližších dnech přidá KR do sekce Na pomoc rozhodčím překlad anti-cheatingové směrnice. 
 
Konference 
KR podává návrh na navýšení odměn pro rozhodčí a další změny ve článku 3 přílohy E1. 
 
Důvodem je poptávka po valorizaci současné výše odměn a s tím spojený rostoucí nezájem zápasy a 
turnaje rozhodovat, který KR zaznamenala. Dalším záměrem je také snížení propasti mezi 
jednotlivými třídami, zejména pak sjednocení odměn pro ÚR a R1. Rozhodčí první třídy svými 
kvalitami zpravidla plně dostačují schopnostem ústředních rozhodčích a zároveň mají povinnost 
účastnit se seminářů a prokazovat praxi nebo psát testy. O stejnou částku mají být ve většině případů 
navýšeny i odměny pro R2 a R3, které jsou v současné době víceméně symbolické a určitě 
neodpovídají vynaloženému úsilí, které by nemělo být o nic menší než u tříd vyšších. Typově nejmenší 
rozdíl navrhujeme v případě ligových zápasů KŠS, kde mají kluby často více týmů a vytvořila by se jim 
tak příliš velká zátěž. 
 
Dalším návrhem je změna termínu „půlden“ v případě víkendových nebo jednodenních turnajů, který 
je v EK zanesen. U používání tohoto termínu dochází k zásadním nejasnostem a KR zjistila, že existuje 
velké množství jeho výkladů, které zapříčiňují značné rozdíly ve výši odměn jednotlivých rozhodčích 
stejné třídy odvádějících stejnou práci na stejném typu turnaje. Po četných úvahách a diskusích 
navrhuje KR zaměnit tento termín za větu „každé započaté 4 hodiny“. U ligových soutěží družstev by 
zůstala tzv. paušální odměna.  
 
Alternativně byly diskutovány i možnosti při překročení vícero 4 hodinových period jako výpočet 
alikvotní části, krácení n-té periody nebo omezení na určitý maximální počet period v rámci jednoho 
dne. Dále také varianta navýšení odměny pro hlavního rozhodčího např. formou speciální prémie.  
 
Diskuze: Anti-cheatingová směrnice by se na webu měla objevit také v sekci Legislativa. 
 
Usnesení 132/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 



 
 

 

 

14. Příprava Konference ŠSČR 2019 
 
O přípravách Konference ŠSČR 2019 informoval F. Štross. 
 
Pozvánka na Konferenci ŠSČR 2019 byla zaslána krajským svazům a ostatním hostům v řádném 

termínu 23. ledna. S pořádajícím Hotelem Slunce byly dohodnuty podmínky pronájmu sálu, 

ubytování, stravy, občerstvení atd.  

 

Finišují práce na dokumentech předkládaných konferenci. Všechny materiály budou postupně 

uveřejňovány na svazovém webu v sekci Konference ŠSČR 2019. 

 

Náměty KHŠS, ŠACHklubu Tábor a KR 

Královéhradecký šachový svaz, ŠACHklub Tábor a Komise rozhodčích zaslaly náměty pro Konferenci 

ŠSČR 2019. 

 

Diskuze: Ke každému námětu bude zveřejněno i vyjádření VV. Materiály ke Konferenci by měly být 

zkompletovány a zaslány delegátům a pozvaným hostům nejpozději 15. února. 

 

Usnesení 132/23: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh Volebního řádu pro Konferenci ŠSČR 2019. 

 

Usnesení 132/24: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh Jednacího řádu pro Konferenci ŠSČR 2019. 

 

Usnesení 132/25: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu Konference ŠSČR 2019. 

 

Úkol 132/10: Zaslat na Hotel Slunce požadavky na ubytování ohledně Konference ŠSČR – sekretariát – 

11. 2. 2019. 

 

Úkol 132/11: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům materiály ke Konferenci ŠSČR 2018 – 

sekretariát – 15. 2. 2019. 

 

Příloha 12: Návrh Volebního řádu pro Konferenci ŠSČR 2019 

 

Příloha 13: Návrh Jednacího řádu pro Konferenci ŠSČR 2019 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 

 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/konference/konference-sscr-2019/


 
 

 

 

Byla provedena registrace na ME jednotlivců ve Skopje včetně úhrady plateb (z ČR se zúčastní Hráček 

a Štoček). 

Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli MČR družstev starších žáků, MČR jednotlivců v rapidu, MČR žen 

v rapidu a Závěrečného extraligového trojkola. 

Pro F. Štrosse a M. Petra byly zřízeny elektronické podpisy (dosud je z ŠSČR měla pouze J. Kniezková). 

Na Městský soud v Praze byla do Sbírky listin zaslána účetní závěrka 2017. 

Byl obnoven certifikát pro přístup do internet banky (obnovuje se pravidelně po dvou letech). 

Z online výukového portálu LearningChess byly odstraněny všechny neaktivní účty. 

Na FIDE byla zaslána schválená žádost o titul FA pro Michala Babičku. 

L. Záruba se jako zástupce ŠSČR zúčastnil krajských konferencí Moravskoslezského, Pardubického, 

Plzeňského a Jihomoravského kraje. V plánu je ještě účast na konferencích Ústeckého a 

Olomouckého kraje. 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 15 lidí. 

Usnesení 132/26: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
Na všech 518 oddílů byly rozeslány k aktualizaci seznamy členů k registraci na rok 2019 společně s 
průvodním dopisem. K 1. 2. zaslalo seznam členů k registraci 58 oddílů. Seznamy jsou průběžně 
zapracovávány do databáze členů. 
 
Krajské členské příspěvky 
V příloze je tabulka s krajskými příspěvky na rok 2019. Změna je pouze u Pražského šachového svazu. 
 
Oddílové faktury 
Na kontaktní osobu TJ Sokol Kšice byl zaslán dotaz ohledně úhrady faktury z roku 2017 za již 
neexistující šachový oddíl. TJ si vyžádala doložení registrace dotyčných osob, pak pravděpodobně 
fakturu uhradí. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi jsou průběžně aktualizovány třídy trenérů 4. třídy v rámci online testů. 
 



 
 

 

 

Usnesení 132/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 14: Přehled krajských členských příspěvků 

17. Různé 
 
Disciplinární řízení s hráčem M. S. a s hráčem J. E. 
Předsedkyně disciplinární komise ve věci disciplinárního řízení s hráčem M. S. a s hráčem J. E. Jiřina 
Prokopová zaslala neveřejné vyjádření disciplinární komise s několika podněty a doporučeními. 
 
Diskuze: VV se shodl, že chování účastníků na turnajích juniorské kategorie je dlouhodobým 
problémem, který je nutné řešit a zaujmout k němu jasný postoj. Komise pro talenty (KPT) by měla 
vyjasnit pedagogické, výchovné a sportovní cíle a stanovit jasné mantinely pro účastníky těchto 
soutěží. 
 
Usnesení 132/28: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně disciplinární komise ve věci 
disciplinárního řízení s hráčem M. S. a s hráčem J. E. a zplnomocňuje pořadatele všech MČR, aby 
vyloučili z turnaje všechny hráče, kteří porušují právní řád ČR (rušení nočního klidu, konzumace 
alkoholu nezletilých, užívání zakázaných látek).  
 
Termín 133. schůze VV ŠSČR 
133. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 26. března 2019 od 13:00 v Praze na Strahově. 
 

18. 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 132/1: Zveřejnit na webu v sekci Legislativa aktualizovaný Registrační a přestupní řád – 

sekretariát – 1. 3. 2019.   

Úkol 132/2: Zajistit podpis smluv s P. Piskem a 1. Novoborským ŠK – F. Štross 

Úkol 132/3: Informovat V. Pláta o vyřazení z reprezentačního kádru – sekretariát. 

Úkol 132/4: Vytvořit tabulky motivačních cen pro rok 2019 – KRÚ. 

Úkol 132/5: Informovat KŠ Říčany 1925 o výsledku odvolání – sekretariát. 

Úkol 132/6: Vytvořit smlouvu s novým manažerem KTCM – KM. 



 
 

 

 

Úkol 132/7: Připravit návrh smlouvy na 1. díl metodických dopisů Koncovky mistrů s praktickou 

ukázkou na 3 strany – TK. 

Úkol 132/8: Zaktualizovat kontakty KMK na webu – sekretariát. 
Úkol 132/9: Dopracovat podmínky MČR 2020 – KRÚ. 
Úkol 132/10: Zaslat na Hotel Slunce požadavky na ubytování ohledně Konference ŠSČR – sekretariát – 
11. 2. 2019. 
Úkol 132/11: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům materiály ke Konferenci ŠSČR 2018 – 
sekretariát – 15. 2. 2019. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 131. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Registrační a přestupní řád 
Příloha 3: Propozice ME družstev mládeže 
Příloha 4: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2018 
Příloha 5: Výsledovka 2018 
Příloha 6: Rozvaha 2018 
Příloha 7: Pohledávky 2018 
Příloha 8: Návrh rozpočtu ŠSČR 2019 
Příloha 9: Odvolání KŠ Říčany 1925 

Příloha 10: Vyjádření KM k odvolání 

Příloha 11: Úvodní slovo V. Jansy k metodickému materiálu Koncovky mistrů 
Příloha 12: Návrh Volebního řádu pro Konferenci ŠSČR 2019 

Příloha 13: Návrh Jednacího řádu pro Konferenci ŠSČR 2019 

 
 
 
 


