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Zápis z Konference  

Šachového svazu České republiky z. s. 
 

konané dne 23. 2. 2019 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

 

Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím: 55/58 – 94,8 %: 

Pražský šachový svaz (5/5): Drahotský, Kovář, Wadura, Hruška, Křivánek 

Středočeský šachový svaz (6/6): Skála, Žamboch, Trejbal, Havlík, Popelka, Hánl 

Jihočeský šachový svaz (3/3): Sýkora, Odehnal, Bernáth 

Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Hrdlica, Kříž, Pelikán 

Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman, Janoušek, Radics 

Ústecký krajský šachový svaz (3/3): Babička, Chrz, Veverka 

Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Průdek, Malec, Šic 

Královéhradecký krajský šachový svaz (3/3): Šmíd, Slavík, Šolc 

Pardubický krajský šachový svaz (4/4): Kalhous, Janeček, Sabol, Lundin 

Krajský šachový svaz Vysočina (2/3): Kaňovský, Fiala 
Jihomoravský šachový svaz (4/5): Lahodný, Hampel, Šťastná, Slepánková 

Šachový svaz Zlínského kraje (4/4): Sviták, Ondra, Růčka, Huňa 

Šachový svaz Olomouckého kraje (3/3): Musil, Malenovský, Vozák 

Moravskoslezský krajský šachový svaz (6/6): Záruba, Kopec, Záleský, Novák, Fabík, Kniezková 

Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/2): Mrkvička, Mrkvičková 

Sdružení šachových problémistů ČR (1/2): Krejnický 

 

Delegáti s hlasem poradním a hosté:  

Lamser, Novotný, Svoboda, Petr, Konopka, Novák, Pisk, Souralová, Šmajzr, Ambrož, Prokopová, 

Štross, Křivánek Nguyenová, Záruba 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Konferenci ŠSČR zahájil v 10:13 předseda ŠSČR Viktor Novotný.  

 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE ŠSČR 
K navrženému programu, rozeslanému v řádném termínu 30 dní před začátkem konference, nebyly 

žádné připomínky. Program byl následně vizuální většinou schválen. 

 

 

3. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE ŠSČR 

Předložený Jednací řád Konference ŠSČR byl bez připomínek schválen. 

 

 

4. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
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Konference zvolila pracovní předsednictvo v tomto složení: Viktor Novotný, Jan Lamser, Rostislav 

Svoboda, Zdeněk Fiala a Venuše Souralová.  

Pracovní předsednictvo po krátké poradě zvolilo předsedajícím konference Viktora Novotného.  

 

 

5. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Konference zvolila mandátovou komisi v tomto složení: Jiří Krejnický, Jaroslav Šmíd, Ladislav 

Záruba. 

 

 

6. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 
Konference zvolila návrhovou komisi v tomto složení: Jan Malec, Robert Wadura, František Štross. 

 

 

7. SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU, VOLBA VOLEBNÍ KOMISE 
Předložený Volební řád Konference ŠSČR 2019 byl bez připomínek schválen. Volební komise byla 

schválena v tomto složení: Jiřina Prokopová, Vladimír Křivánek, Jaroslav Odehnal. 

 

Předsedající V. Novotný následně volební komisi vyzval k určení svého předsedy a ke stanovení 

termínů na předání kandidátů pro volbu místopředsedy ŠSČR. 

 

Předsedou volební komise byla určena J. Prokopová, která stanovila uzávěrku na předání kandidátů 

pro volbu místopředsedy ŠSČR do 11:00. 

 

 

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2018, VYSTOUPENÍ 

PŘEDSEDY VV ŠSČR  
Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2018 byla jako podkladový materiál zaslána delegátům 

konference a zveřejněna na webu ŠSČR. Zprávu okomentoval a doplnil V. Novotný. 

Rok pro 2018 byl pro ŠSČR nejen velmi náročným, ale zároveň i velmi úspěšným rokem. 

Úspěšným jak ve výsledcích, tak i v číslech. Máme dva mistry světa, akademickým mistrem světa 

se stal Tadeáš Kriebel a seniorským mistrem světa Vlastimil Jansa. 

Zásadní věc se udála ve vedení FIDE, kde po 21 letech skončil jako prezident Kirsan Iljumžinov a 

nahradil ho Arkadij Dvorkovič. Nový prezident FIDE je velkou osobností se zkušenostmi z vysoké 

politiky. Zatím se jeví pozitivně a snaží se naplňovat předvolební sliby. Zajímavé bude sledovat, 

zda se mu podaří splnit předvolební slib, že FIDE bude sponzorovat své federace a ne naopak, jak 

se to dělo dosud. 

V. Novotný dále zmínil, že příští rok již po 9 letech nebude znovu kandidovat na předsedu ŠSČR, 

nicméně bude připraven pomáhat českému šachu v jiných funkcích. 

Zásadní pro financování ŠSČR jsou dotace MŠMT. Pro rok 2019 byl nastaven nový systém, který 

je lépe předvídatelný, což je dobře. Vzhledem k tomu, že jednotlivé sportovní svazy se mezi sebou 

těžko srovnávají, přišlo MŠMT s novým principem. A tím je to, že svazy se srovnávají samy se 

sebou, jak se vyvíjejí a rostou v porovnání s předchozími lety. Mezi kritéria, která se hodnotí, patří 

změny v členské základně, změny v počtu členských subjektů (oddílů), změny v počtu 

organizovaných soutěží, změny v počtu organizovaných doškolovacích kurzů pro trenéry, změny 

v počtu platných trenérských licencí, změny v počtu platných rozhodcovských licencí, genderové 

složení ve struktuře svazu a výroční zprávy, jejich obsah a dostupnost. Nejlepší je držet dlouhodobý 

mírný růst ve všech těchto kategoriích. 
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Další novinkou z MŠMT bylo spuštění Rejstříku sportovců. V první fázi bylo provedeno nahrání 

oddílů ŠSČR a ve druhé fázi byly do rejstříku nahrány fyzické osoby. Nepodařilo se nahrát všechny 

členy, protože rejstřík přijal pouze tzv. aktivní sportovce. V našem případě ty, kteří v daném roce 

odehráli alespoň jednu partii se zápočtem na elo. 

Členská základna nám trvale stoupá, nejvíce v kategorii mládeže. Jedinou kategorií, která nám 

bohužel mírně, ale vytrvale klesá, je kategorie dospělých. 

 

 
 

Pozitivní je vývoj hospodaření ŠSČR. V letech 2009 – 2011 činil rozpočet ŠSČR okolo 5 mil. Kč, 

současný rozpočet je přes 20 mil. Kč, tzn. čtyřnásobný růst prostředků, které jdou do šachu a ve 

prospěch šachu. Momentální rezerva ŠSČR činí 17.759.446 Kč, která se může zdát jako poměrně 

vysoká, ale na druhou stranu nedosahuje ani výše současného ročního rozpočtu. 

V. Novotný se dále zmínil o svém působení v Českém olympijském výboru. ČOV má spoustu 

zajímavých projektů, které se netýkají pouze olympijských sportů. Jedním z těchto úspěšných 

projektů jsou Olympijské festivaly (dříve Olympijské parky). Šachy nechyběly na posledních dvou 

těchto festivalech na Lipně a v Brně. Druhým úspěšným projektem zajímavým i pro šachy jsou 

Olympiády dětí a mládeže. Letos se koná letní ODM v Liberci, kde šachy nebudou, nicméně budou 

příští rok na zimní ODM v Karlových Varech. Svým rozsahem se jedná o obrovské akce s mnoha 

tisíci účastníky, které jsou důležité pro kraje, hejtmany a sponzory. A je dobře, že šachy jsou 

v centru dění. Dalším projektem pod hlavičkou ČOV je sportovní diplomacie, kterého se za ŠSČR 

účastní Jiřina Prokopová. Nově se snažíme zapojit ještě do projektu Olympijský víceboj. Jedná se o 

cvičení, která probíhají na školách a na konci účastníci dostanou diplom s hodnocením, na který 

sport jsou šikovní. 

Na závěr svého vystoupení ještě V. Novotný informoval o novinkách ve svazové legislativě. Na 

loňské konferenci byly změněny Stanovy ŠSČR a jako jedinou možnou formu členské právnické 

osoby se od 1. 7. 2019 uznává výhradně spolek. Oddíly, které nejsou spolky, se nicméně nemusí 

transformovat na spolky se všemi zákonnými složitostmi (vlastní stanovy, zápis do spolkového 

rejstříku, vedení účetnictví apod.), ale nově mohou být i bez právní osobnosti. Jediné, co je potřeba 

ŠSČR nahlásit, jsou 3 dospělé ručící svéprávné fyzické osoby. Na jaře k tomu bude probíhat 

informační kampaň, aby tato významná změna proběhla bez problémů. Pokud se některý 
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z nespolkových oddílů nestihne transformovat na požadovanou právní formu, rozpadne se na 

individuální členy. V průběhu roku 2018 se ještě změnil Soutěžní řád, Disciplinární řád (nově byla 

disciplinární pravomoc zahrnuta pro všechny soutěže v ČR, nicméně je potřeba DŘ ještě dále 

dopracovat), začátkem roku byl schválen nový Registrační a přestupní řád a nově je v 

připomínkovém procesu ještě přepracovaný Organizační řád. 

 

V. Novotný po té představil dva nové spolupracovníky, manažerku projektu Šachy do škol Venuši 

Souralovou a manažera reprezentace ČR mládeže Petra Piska, kteří dostali slovo ohledně své 

činnosti v poslední době a plánů do budoucna. 

 

V. Souralová okomentovala svou zprávu předloženou konferenci ve Výroční zprávě VV. 

V září 2018 odstartoval další ročník projektu Šachy do škol.  Od všech škol byla vyžadována 

opětovná oficiální přihláška do projektu z důvodu nutné aktualizace dat. Pro řadu škol to byla 

novinka a tak přihlášky byly přijímány výjimečně téměř do konce října. Podmínky pro zapojení 

škol do projektu byly v září ponechány více méně stejné jako v předchozím roce. Nakonec se 

přihlásilo 145 škol, z toho v 15 školách se šachy vyučují jako předmět nebo v rámci jiného 

předmětu. V pololetí se přihlásilo dalších 9 škol. O informace žádají i další školy, které uvažují o 

zapojení v příštím školním roce. Nyní se tedy v rámci projektu věnuje šachům více než 2 300 dětí. 

Většina škol si objednala i cvičebnice z řady od Martina Beila. Nadále zapojené školy mohou 

využívat i výukový portál LearningChess, od listopadu do února probíhala soutěž pro děti ze škol i 

oddílů.   

V průběhu podzimu se pozměnil seznam krajských koordinátorů projektu, v současné době má 

každý kraj svého koordinátora, projekt se konečně rozběhl i v Karlovarském kraji.  

Informace o dění v projektu rozesílám do pedagogických periodik, ale mnohem efektivnější při 

distribuci informací mezi učitele a veřejnost je přes facebookové stránky učitelských skupin 

(Pedagogická komora, Učitelé+, Učitelé za šachovnicí aj.), univerzit a internetový portál 

Pedagogické info.  V jednání je přidružení šachu k projektu Olympijský víceboj, který již na 

českých školách probíhá.  

Během prvního pololetí jsem shromáždila řadu upozornění, námitek, podnětů a zlepšovacích návrhů 

od krajských koordinátorů či vyučujících k fungování projektu. I na jejich základě jsem upravila 

stávající podmínky pro školní rok 2019/2020, tyto budou zveřejněny v průběhu jara, aby školy měly 

přehled v dostatečném předstihu.  

Protože hlavním faktorem pro úspěšné pokračování projektu je a vždy bude dostatečný počet 

vyučujících (nejen trenérů, ale přímo pedagogů ze škol), byl zpřístupněn online kurz pro trenéry 4. 

třídy zdarma všem studentům učitelských oborů na vysokých školách. Informovala jsem děkany a 

proděkany fakult o této možnosti a studenti se začínají do kurzu hlásit. Povědomí o tomto kurzu 

také opakovaně propaguji mezi učiteli a řediteli škol na sociálních sítích. 

V současné době probíhají finále krajských přeborů škol, republikové finále proběhne 17. – 19. 

června ve Zlíně. Dostupné reportáže a zprávy z krajských kol zveřejňuji na webech ŠSČR a Šachy 

do škol.   

V prosinci se V. Souralová zúčastnila London Chess Conference, která se zaměřila právě na téma 

Budoucnost šachu ve vzdělávání. Workshopy, přednášky a debaty byly svým obsahem velmi 

motivující i inspirativní. Právě školy nám mohou výrazně pomoci oživovat a udržovat tzv. 

šachovou kulturu. Nestačí o šachách jen mluvit, je nutné vytvořit a představovat veřejnosti 

„produkty“, které ji zaujmou a k šachu přitáhnou. Malé šachové události, meziškolní zápasy, 

možnost zahrát si na školních slavnostech nebo jen ve vestibulu školy, simultánky pro děti i 

dospělé, zvolení několika ambasadorů, kteří by se dětem stali vzorem.  

V současné době mají školy dost „svých“ problémů s objemem učiva, nárůstem byrokracie a někdy 

i nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, zároveň je ale mezi nimi neustálá poptávka po nových 
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neokoukaných prostředcích, jak se profilovat, jak zaujmout rodiče i žáky.  Projekt Šachy do škol 

jim má v tomto ohledu co nabídnout a vzájemná spolupráce je a bude prospěšná oběma stranám. 

 

P. Pisk úvodem poděkoval svému předchůdci M. Vokáčovi za odvedenou práci. Sám kromě nové 

funkce manažera reprezentace mládeže zůstává za ŠSČR delegátem FIDE a ECU. Hlavní smysl své 

nové funkce vidí ve vychování nových reprezentantů, tzn. hráčů s elem 2600+ a hráček s elem 

2400+. Chce nastavit systém především na motivaci, komunikaci a naprosté otevřenosti. V Koutech 

při MČR mládeže plánuje velké setkání s trenéry, rodiči a dalšími odpovědnými osobami starajícími 

se o mládež. Chce fungovat na principu zpětné vazby. V plánu je v průběhu roku velké množství 

soustředění a také spuštění nového webu mládeže. Hledá mladého nadšeného šachistu, který by 

jezdil na soustředění, dělal s účastníky rozhovory, točil videa a psal články. Kromě finanční 

odměny by měl zdarma účast na kvalitních soustředěních. Od března je v plánu opět oživit 

webináře, momentálně se k nim tvoří metodika. Primárně budou určené pro mládež, nicméně po 

jejich skončení si je každý bude moct stáhnout. Rád by se obklopil profesionály. V ČR je obrovská 

šachová tradice a rád by nás dostal zpět na výsluní. 

 

Volební komise informovala, že jediným kandidátem na místopředsedu ŠSČR je Martin Petr. 

 

 

9. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018 
Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2018 včetně komentáře a všech příloh bylo zveřejněno na webu 

ŠSČR. Zprávu uvedl hospodář Rostislav Svoboda a okomentoval především ty položky, kde se 

čerpání lišilo od plánovaného rozpočtu. 

Na konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě 24. 2. 2018 byl schválen rozpočet na rok 2018 se ztrátou 

660.000 Kč. V průběhu roku byly VV schváleny změny u některých výdajových položek a 

aktualizovány příjmové položky u dotačních programů MSMT. Po těchto úpravách byl 

předpokládán hospodářský výsledek – 66.911 Kč. 

Konečný hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk ve výši 1.563.386,91 Kč. Na tento výrazný 

kladný výsledek hospodaření svazu má hlavní vliv navýšení příjmů z programů MŠMT proti 

předpokladu rozpočtu o cca 2,0 mil. Kč.  

Skutečná výše výdajů (18.368.587 Kč) se od plánu rozpočtu (18.317.000 Kč) výrazně neliší. 

U drtivé většiny položek byl dodržen předpoklad rozpočtu.  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 17.332.272,27 Kč, z čehož jsou pohledávky 

76.554 Kč. 

Celková pasiva jsou 15.460.274,55 Kč, z čehož závazky svazu tvoří 1.136.213 Kč. Největší závazek 

za dodavateli je faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2018 (356.870,42 Kč). Další jsou 

závazky za tuzemskými dodavateli (348.126,76 Kč), které byly uhrazeny v měsíci lednu. Zbytek 

jsou závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a byly uhrazeny počátkem ledna.  

Celková rezerva svazu je na počátku roku 2019 téměř 17,6 mil. Kč. Celkový vývoj hospodaření 

svazu za deset let je shrnut v následující tabulce. 
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Rok Příjmy Výdaje Hosp. výsledek 

Finanční rezerva 

**) 

2009 6 729 108 Kč 7 178 305 Kč -449 197 Kč 2 492 892 Kč 

2010 6 148 376 Kč 5 114 758 Kč 1 033 618 Kč 2 043 695 Kč 

2011 5 944 920 Kč 5 195 979 Kč 748 941 Kč 3 077 313 Kč 

2012 18 432 236 Kč 14 660 094 Kč 3 772 142 Kč 3 826 254 Kč 

2013 11 578 319 Kč 11 653 851 Kč -75 532 Kč 7 598 396 Kč 

2014 15 972 532 Kč 12 603 472 Kč 3 369 061 Kč 7 522 864 Kč 

2015 15 090 928 Kč 13 993 377 Kč 1 097 552 Kč 10 891 925 Kč 

2016 20 416 498 Kč 18 081 913 Kč 2 334 585 Kč 11 989 476 Kč 

2017 20 503 818 Kč 18 631 820 Kč 1 871 998 Kč 14 324 061 Kč 

2018 20 604 608 Kč 19 041 221 Kč 1 563 387 Kč 16 196 059 Kč 

2019 *) 19 135 000 Kč 21 135 000 Kč -2 000 000 Kč 17 759 446 Kč 

2020 *)       15 759 446 Kč 

     Xxxx Převzato z výsledovky 
  Xxxx Převzato z hospodaření 
  *) Výhled dle návrhu rozpočtu pro rok 2019 

 **) Na počátku roku 
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10. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
Zprávu Revizní komise uvedl předseda RK Josef Novák. 

 

Revizní komise od začátku roku 2018 pracovala ve složení (abecední pořadí, bez titulů): Alena 

Mrkvičková, Josef Novák (předseda), Miloslav Partl, Pavel Růčka, a Radka Slepánková. Tyto 

osoby jsou zapsány po svém souhlasu i ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze. Předseda RK 

ŠSČR se zúčastnil prakticky všech schůzí VV ŠSČR. Ke dni 1. 6. 2018 ukončil své působení 

v revizní komisi na základě oznámení pan Miloslav Partl. Revizní komise je od té doby čtyřčlenná, 

což není v rozporu se Stanovami ŠSČR. 

 

Na poslední schůzi Revizní komise (dále jen RK ŠSČR) dne 6. 12. 2018 v Praze bylo projednáváno 

čerpání rozpočtu a stav účetnictví k 30. 11. 2018, zveřejňování účetních závěrek ve Sbírce listin 

Spolkového rejstříku a kontrola úkolů z poslední konference.  Současně se RK ŠSČR průběžně 

zabývala čerpáním rozpočtu a čerpáním jednotlivých dotací. RK ŠSČR měla k dispozici i návrh 

rozpočtu ŠSČR na rok 2019. 

 

Při kontrole uvedení účetních závěrek v Sbírce listin Spolkové rejstříku bylo zjištěno, že u 

některých pobočných spolků není tato povinnost splněna vůbec, nebo jen částečně. RK ŠSČR proto 

doporučuje pobočným spolkům provést kontrolu jejich zápisů účetních závěrek ve Sbírce listin a 

doplnit chybějící zápisy za jednotlivé roky. 

 

Podle Stanov ŠSČR kontroluje RK ŠSČR zejména plnění usnesení konference, hospodaření a 

činnost Šachového svazu České republiky. Ve vztahu k hospodaření se pak ještě vyjadřuje k čerpání 

rozpočtu a hospodaření ŠSČR a upozorňuje na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy. Zjištěné 

nedostatky a návrhy předložila RK ŠSČR na konferenci ŠSČR  a Výkonnému výboru ŠSČR bylo 

uloženo zapracovat připomínky RKŠSČR do legislativy a činnosti ŠSČR. 
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Výše uvedené usnesení konference se Výkonnému výboru nepodařilo zcela naplnit především 

v oblasti vnitřních směrnic ŠSČR, jako je např. evidence majetku, inventarizace a benefity pro 

zaměstnance. Úkoly nevyplývají dostatečně jednoznačně ani z organizačního řádu. Dopracování 

Organizačního řádu je právě tím, co se Výkonnému výboru v roce 2018 nepodařilo naplnit 

(poslední úprava Organizačního řádu byla provedena k 3. 12. 2012, i když je nutno konstatovat, že 

nyní byl návrh úprav Organizačního řádu rozeslán do připomínkového řízení). 

 

RK ŠSČR proto musí jen potvrdit závěr Výkonného výboru k tomuto úkolu konference, kdy 

Výkonný výbor pod jedním z bodů uvedl, že výše uvedené úkoly souvisí s celkovou revizí 

legislativy - „Revize legislativy by měla být jednou z priorit vedení svazu“. Jedná o jednu z priorit 

jeho činnosti a také o prioritu sekretariátu ŠSČR. S ohledem na rozsah dotačních prostředků, které 

v posledních letech ŠSČR získává je nutno zajišťovat i odpovídající zdokladování souvisejících 

výdajů, včetně plnění nejen dotačních podmínek, ale i dodržování souvisejících obecně závazných 

právních předpisů. 

 

Dále s ohledem na ne zcela jasné stanovení předmětu činnosti priorit a úkolů jednotlivých komisí se 

navrhuje přijmout další usnesení v části úkolů uložených Výkonnému výboru doplnit organizační 

řád o úkoly o předmět činnosti jednotlivých komisí. Výše uvedené doplnění organizačního řádu by 

pak mělo umožnit nejen revizní komisi, ale i pracovníkům sekretariátu a dalším organizačním 

pracovníkům i na nižší úrovni svazu řešit konkrétní otázky i s osobami na nižší úrovni, než je 

Výkonný výbor, a to i v oblasti legislativní a nejen její sportovně technické části, což je v současné 

době problematické.  

 

RK ŠSČR vítá činnost Výkonného výboru v legislativní oblasti a předpokládá, že postup 

Výkonného výboru bude pokračovat v této oblasti i nadále. 

 

RK ŠSČR konstatuje, že byly přijaty Stanovy s účinností od 1. 5. 2018, Soutěžní řád a Disciplinární 

řád (oba s účinností od 1. 9. 2018) a na únorové schůzi VV ŠSČR byl schválen i Registrační a 

přestupní řád. 

 

Mimo oblasti, které jsou předmětem návrhu usnesení a dalších částí zprávy se RK ŠSČR přednostně 

zaměřila i na problematiku výdajů související s čerpáním dotací a na součinnost při minimalizaci 

některých nákladů. 

 

Závěr: 

 

- RK ŠSČR navrhuje konferenci schválit činnost VV ŠSČR v roce 2018 

- RK ŠSČR navrhuje uložit pobočným spolkům, aby doplnily do Sbírky listin všechny chbějící 

účetní závěrky a listiny od roku 2014 

- RK ŠSČR i nadále doporučuje, aby na všech jednotlivých účetních dokladech byl vždy uváděn 

přímý a jednoznačný odkaz na příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR, které je uvedeno 

v zápise (číslo zápisu a bod), apod.   

- RK ŠSČR požaduje před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2018 zaslání všech 

konečných sestav účetní závěrky a inventarizaci účtů,  

- RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2018 (účetní zisk 

1 563tis. Kč).  

- RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2019 (plánovaná 

účetní ztráta 2 mil. Kč). 
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11. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE, DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM 

ZPRÁVÁM (ad 7 – 9), SCHVALOVÁNÍ 
Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Krejnický: z 58 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 

55 (94,8 %) – konstatoval, že konference je usnášeníschopná a při hlasování je pro schválení 

prostou většinou zapotřebí 28 hlasů a v případě hlasování dvoutřetinovou většinou 37 hlasů. 

 

Diskuze: 

 

J. Slavík – poděkoval VV za velmi dobré hospodaření svazu a konstatoval, že z hlediska výdajů by 

VV mohl být i odvážnější. Dotázal se na nárůst vysoké částky v rozvaze u dlouhodobého hmotného 

majetku a na vykazování aktivních sportovců v rejstříku. 

 

V. Novotný – odpověděl na otázku ohledně rejstříku. Generujeme to z databáze LOK. Ne každý 

člen odehrál v loňském roce alespoň jednu partii na elo, takže máme v rejstříku méně osob než je 

platících členů. Hledaly se způsoby, jak počet navýšit ve spolupráci s autorem Chess-Results H. 

Herzogem. Srovnáním obou databází se počet jmen navýšil pouze o 300. V letošním roce se chystá 

změna Klasifikačního řádu, který by se mohl zpracovat tak, aby co nejvíc soutěží a turnajů šlo přes 

naše systémy. 

 

R. Svoboda – odpověděl na dotaz ohledně dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se jednak o 

online šachovnice, které dle smlouvy s AVE kontaktem přešly v roce 2018 do majetku ŠSČR, dále 

o výpočetní techniku, nový nábytek v obou sekretariátech a o šachovou literaturu. 

 

D. Hampel – dotázal se RK, které dokumenty mají KŠS doplnit do Sbírky listin. 

  

J. Novák – odpověděl. Jedná se především o účetní závěrky za jednotlivé roky. 

 

J. Hruška – dotaz, v čem je ten hlavní benefit při založení oddílu bez právní subjektivity. 

 

V. Novotný – odpověděl. Kromě toho, že nám nezanikne cca 100 oddílů, které nejsou spolky, je 

hlavní benefit v tom, že na rozdíl od spolku s právní subjektivitou nemá oddíl bez právní 

subjektivity žádné zákonné povinnosti. Není nutné, aby se psaly stanovy, svolávala se zakládací 

schůze, volili se statutáři, vedlo se účetnictví atd. Svazu stačí nahlásit pouze 3 jména a fungování je 

čistě na nich. Jiná věc je, pokud se oddíl např. věnuje mládeži a chce žádat o dotace. Pak je nutné 

založit a vést spolek se všemi jeho složitostmi. ŠSČR má však mnoho oddílů, které tyto povinnosti 

řešit nechce a pro ně je to ideální. Každopádně až čas ukáže, jestli s tím bude nějaký problém. 

 

D. Hampel – doplnil, že dalším benefitem oddílu bez právní subjektivity je pak proces případné 

likvidace, která je v případě spolku s právní subjektivitou nelehká a zdlouhavá. 

 

Schvalování: 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 

2018.“ – 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 201.“ 

– 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – návrh byl schválen. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR vzala na vědomí Zprávu RK ŠSČR za rok 2018.“ 

– 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

 

12. DOPLŇUJÍCÍ VOLBY 
Vzhledem k rezignaci R. Svobody na funkci místopředsedy ŠSČR (R. Svoboda však nadále zůstává 

členem VV a hospodářem) byl do programu zařazen bod Doplňující volby. 

 

Na úvod tohoto bodu vystoupil kandidát na místopředsedu Martin Petr. Poděkoval Výkonnému 

výboru za důvěru, aby se pokusil posunout svaz dál. Hlavním úkolem místopředsedy je interní 

řízení svazu. V průběhu roku 2018 už se částečně na interním řízení svazu podílel, když docházel na 

pravidelné týdenní porady sekretariátu. Je rád, že se v roce 2018 podařilo do svazu vnést nový vítr 

úspěšným náborem několika nových zaměstnanců (manažerka Šdš Venuše Souralová, manažer 

reprezentace mládeže ČR Petr Pisk a sportovní sekretář Ladislav Záruba), na čemž se osobně 

podílel. Bude se mj. věnovat neustálému vylepšování nové svazového webu, což byl projekt, který 

se VV příliš nepovedl, protože se na něm mj. podílely dvě firmy, které byly zcela mimo šachové 

prostředí. Bude rád za zpětnou vazbu a za upozornění, co všechno se dělá špatně a co by se dalo 

zlepšit. V příštím roce má v plánu kandidovat na předsedu ŠSČR a bude rád, když nebude jediným 

kandidátem. 

 

Po ukončení hlasování a sečtení hlasovacích lístků informovala předsedkyně VK Jiřina Prokopová o 

výsledku hlasování. Konference zvolila místopředsedou ŠSČR Martina Petra počtem 47 hlasů z 54. 

 

 

13. ZMĚNA LEGISLATIVY 
V. Novotný a R. Svoboda představili navrhované změny Ekonomické směrnice ŠSČR. R. Svoboda 

navrhl, aby se nejprve prodiskutovaly připomínky a protinávrhy k jednotlivým bodům. K těm by 

poté proběhlo jednotlivé hlasování a na závěr by se hlasovalo o celé ES v navrženém znění 

s případnými již odhlasovanými úpravami dílčích bodů. 

 

Po diskuzi a po pozměňovacích návrzích předložených návrhové komisi se přistoupilo k dílčímu 

hlasování. 

 

Členský příspěvek členů ve věku do 10 let 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 1 (dříve příloha D1) v článku 1 

ponechává členský příspěvek členů ve věku do 10 let bez navýšení.“ – 33 pro, 17 proti, 3 se zdrželi 

– návrh byl schválen. 

 

Návrh KHŠS na zvýšení odstupného při přestupech 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila navýšení odstupného při přestupech 

v kategorii do 10 let 4x, v kategorii 11 – 15 let 3x a v kategorii 16 – 20 let 2x.“ – 22 pro, 20 proti, 

12 se zdrželi – návrh nebyl schválen. 

 

Vklad v soutěžích družstev 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 1 (dříve příloha D1) v článku 2.7 

schválila odstranění slova „maximálně“ u vkladu do krajského přeboru a nižší soutěže“ – návrh byl 

schválen vizuální většinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 1 (dříve příloha D1) v článku 2.7 

schválila zrušení odstavce 3)“ – 26 pro, 9 proti, 17 se zdrželi – návrh nebyl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 1 (dříve příloha D1) v článku 2.7 

schválila vklad do krajského přeboru a nižší soutěže ve výši 1.500 Kč.“ – 39 pro, 5 proti, 7 se 

zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Odměna rozhodčím 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila úpravu věty v příloze 2 (dříve příloha 

E1) v novém článku 1 (dříve článek 3) bod b ve znění za 1 kolo nejméně třídenního turnaje, 

každých započatých pět hodin víkendového či jednodenního turnaje.“ – 25 pro, 1 proti, 26 se zdrželi 

– návrh nebyl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila úpravu věty v příloze 2 (dříve příloha 

E1) v novém článku 1 (dříve článek 3) bod b ve znění za 1 kolo turnaje, každých započatých šest 

hodin víkendového či jednodenního turnaje.“ – 32 pro, 9 proti, 10 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Odměna trenérům a lektorům 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 2 

(dříve článek 4) schválila zvýšení odměny trenérům 3. a 4. třídy o 20 Kč.“ – 46 pro, 3 proti, 6 se 

zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 2 

(dříve článek 4) pod tabulku odměn schválila doplnění odstavce ve znění U významných akcí 

pořádaných ŠSČR či KŠS mohou být sazby zvýšeny. Zvýšená sazba musí být navržena v samostatné 

smlouvě s trenérem či lektorem nebo v rozpočtu akce a schválena příslušným VV.  Ve výjimečných 

případech může na písemnou žádost reprezentačního úseku zvýšení sazby schválit hospodář ŠSČR.“ 

– 49 pro, 0 proti, 4 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 2 

(dříve článek 4) schválila zvýšení odměny trenérům 1. třídy, velmistrům a mezinárodním mistrům s 

2. trenérskou třídou, trenérům 2. třídy s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru a 

lektorům 1. třídy navýšení na 380 Kč/hod.“ – 43 pro, 0 proti, 9 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 2 

(dříve článek 4) schválila zvýšení odměny ostatním trenérům 2. třídy, velmistrům, mezinárodním 

mistrům a ostatním lektorům navýšení na 350 Kč/hod.“ – 47 pro, 0 proti, 4 se zdrželi – návrh byl 

schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje účinnost změn sazeb odměn 

rozhodčích, trenérů a lektorů od 1. 5. 2019.“ – 46 pro, 0 proti, 6 se zdrželi – návrh byl schválen. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje změny Ekonomické směrnice ŠSČR 

v navrženém znění společně s již schválenými úpravami.“ – 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel – návrh byl 

schválen. 

 

14. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2019 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2019 představil R. Svoboda a především vysvětlil, proč je rozpočet 

navržen jako ztrátový. 

Rozpočet Šachového svazu je z více než tří čtvrtin svých příjmů naplňován dotacemi od 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu, že situace kolem dotačních programů se 

proti předchozím letům stabilizovala a už z toho, jak jsou jednotlivé programy vypsány, se dá 

poměrně přesně odhadnout výše dotací, se návrh rozpočtu tvořil klidně. 

U tří základních dotačních programů bylo odhadnuto celkové mírné snížení příjmů. V současné 

chvíli již máme k dispozici rozhodnutí o Programu Organizace sportu, kde jsme obdrželi 

11.520.500 Kč (proti odhadu v rozpočtu 11,0 mil. Kč).  

Celkově je návrh rozpočtu koncipován jako ztrátový. Pro to je několik důvodů. Prvním je nutnost 

vyúčtovat dotace od MŠMT v odhadované výši 14,5 mil. Kč, a pak také dary z ČOV, které jsme 

obdrželi v minulých letech. Od ČOV svaz obdržel v letech 2014 až 2017 podíl na výnosu z odvodů 

loterijních společností ve výši 11.670.000 Kč. Vyúčtováno dosud bylo 6,58 mil. Kč, zbývá 

vyúčtovat 5,09 mil. Kč. ČOV upravil podmínky vyúčtování daru. Příjmy z let 2015 až 2017 je nutné 

vyúčtovat nejpozději do konce roku 2020. Pokud bychom vyúčtování rovnoměrně rozdělili na oba 

roky, musíme letos proúčtovat cca 17 mil. Kč. A protože ne všechny výdaje rozpočtu jsou 

zúčtovatelné, vyrovnaný rozpočet by proto nebyl vhodný. Dalším důvodem pro ztrátový rozpočet je 

zvýšení výdajů do rozvoje mládeže. Pro tento krok si svaz v předchozích letech vytvořil dostatečné 

rezervy a v případě udržení příjmů v obdobné výši, lze podobně koncipovat rozpočet i 

v následujícím roce.  

Konferenci je předkládán rozpočet se ztrátou 2,0 mil Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2019 

předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v loňském 

roce. Oproti předchozím letům se navyšují především výdaje na sportovní činnost. Globálně 

narostly příspěvky pořadatelům mistrovských soutěží, zvětšuje se okruh reprezentačních akcí, které 

svaz obsazuje, zvětšují se výdaje na přípravu mládeže. Výrazně se zvyšují výdaje na školení a 

semináře trenérů. 

R. Svoboda poté okomentoval některé z příjmových a výdajových položek. 

 

Příjmové položky 

 

P1.1. Členská základna je stabilizovaná a počet členů a tím i výše vybraných členských příspěvků 

se proti roku 2018 v návrhu rozpočtu nemění.  

P1.2. Celá částka je zpět vrácena KŠS v položce V10.5. 

P3.1. a P3.3. Obě položky je v některých případech složité účetně rozlišit, protože přicházejí v jedné 

platbě.  

P3.4 Extraliga 5.000, 1. liga 2.500, 2. liga 2.000, 50% sleva pro oddíly startující se svými družstvy 

v ligových soutěžích mládeže ŠSČR či na MČR družstev starších a mladších žáků. Startovné 

vzrůstá, což je dáno nižším čerpáním slev. 

P3.5 Extraliga 800 Kč a 1. liga 400 Kč.  

P3.7 Podíl rodičů, 33% z částky 500.000 Kč (V6.1).  
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P3.13 V roce 2019 se předpokládá výrazné navýšení výdajů na přípravu trenérů (V7.2. 230.000 

Kč). Příjmy jsou realizovány z částečné úhrady nákladů frekventanty školení a seminářů.  

 

Nákladové položky 

 
V1.3. a V1.4. V obou soutěžích se plánuje větší účast reprezentantů a reprezentantek, a proto 

navýšení položek proti předchozím letům. 

V1.18 Úhrada části nákladů za start celkem šestnácti reprezentantů v jednotlivých turnajích 

Pražského šachového festivalu pořádaného 1. ŠK Novoborský, z.s. 

V2.2. V letošním roce bude MČR žen pořádáno jako samostatný uzavřený turnaj v Praze. 

V3.1.2. Místo účasti v Číně budou mít oprávnění účastníci hrazen start na ME v Bratislavě. 

V3.6. a V3.7. Nové položky odpovídající svazové prioritě podpory mládeže.  

V6.3. Zde je navýšení zdůvodněno rozšířením skupiny o dva reprezentanty, kteří již nemají 

uzavřeny reprezentační smlouvy. 

V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 26 Kč. Náklady hrazeny FIDE 2x ročně. V případě 

včasné platby poskytuje FIDE slevu nyní cca 5,0 %. Bonus je připsán k dobru v následující faktuře.  

V9.1. Zpracování LOK 42.000 Kč, zpracování FRL 36.000 Kč, zpracování LOK rapid 42.000 Kč.  

V9.2 Z toho licence Swiss-manager 8.000 Kč.  

V10.2. Dle nově uzavřené dlouhodobé smlouvy. 

V 10.9 Dle samostatného rozpočtu KM. Cestovné přesunuto do položky V16.1. 

V10.11 Dle projektu motivačních stipendií budou z této kapitoly hrazena motivační stipendia pro ty 

hráče, kteří jich dosáhli na základě uveřejněných kritérií. 

V15.10 Odměna členům komisí rozdělovaná jejich předsedy. Rozdělení komisím navrhuje VV 

předseda svazu.  

V17.1 Roční nájem a služby Ostrava cca 32.000 Kč. Zbytek nájem v Praze. 

V17.2 Roční licence na účetní program Pohoda. 

V17.7. Pojištění majetku plus pojištění statutárních orgánů ŠSČR a KŠS proti škodám způsobeným 

výkonem funkce. 

V17.11 Nově se do této položky zařadil i plánovaný nákup šachového softwaru od společnosti 

ChessBase, která nabídla ŠSČR 50% slevu na nákup produktů pro trenéry, reprezentanty, 

talentovanou mládež a jako ceny do vybraných turnajů pořádaných ŠSČR.  

V17.14. Především případné odměny za reprezentační úspěchy. 

  

Diskuze: 

 

J. Slavík – dotaz, proč se uvádí, že musíme v roce 2019 proúčtovat cca 17 mil. Kč, když dotace 

MŠMT je v odhadované výši 14,5 mil. Kč a dar z ČOV 5,09 mil. Kč. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Na vyúčtování daru z ČOV máme 2 roky, takže letos z této částky 

vyúčtujeme polovinu a v roce 2020 druhou polovinu. 

 

J. Slavík – dotaz k položkám na březnový mezinárodní šachový festival v Praze. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Je to na základě smlouvy s pořadatelem, která nám garantuje účast dvou 

našich hráčů v uzavřeném turnaji Masters, čtyř našich hráčů v uzavřeném turnaji Challengers a 

účast deseti hráčů do 23 let nominovaných ŠSČR v otevřeném turnaji. 

 

J. Slavík – dotaz, proč není plánován žádný výdaj na Československou extraligu žen. 
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R. Svoboda – odpověděl. Účast byla v posledních letech natolik slabá, že jsme se rozhodli tuto akci 

již nepodporovat. 

 

J. Slavík – dotaz, proč jsou položky V16.1 (cestovné a stravné zaměstnanců a externích pracovníků) 

a V16.7 (cestovné a stravné komise rozhodčích) o tolik navýšené oproti předchozímu roku. 

 

R. Svoboda – odpověděl. U V16.1 se jedná o změnu členění rozpočtu. Nově sem byly přesunuty 

výdaje na cestovné a stravné z kapitoly projektu Šachy do škol a z kapitoly nákladů manažera 

mládeže ČR. U V16.7 se jedná o iniciativu komise rozhodčích, která plánuje podporu 

profesionalizace rozhodčích. Konkrétní rozhodčí by se pak měli v rozhodcovské roli účastnit 

významných mezinárodních turnajů. Systém podpory těchto rozhodčích vytvoří KR. 

 

P. Chrz – navrhl pro příští konferenci vložit bod „Plán práce“ daného roku před bod „Rozpočet 

ŠSČR“ z důvodu lepší orientace v položkách rozpočtu. 

 

R. Svoboda – souhlasil, že se jedná o relevantní připomínku. 

 

P. Chrz – dotaz na navýšení položky V3.2 (ME do 18 let v Bratislavě). 

 

R. Svoboda – odpověděl. Využíváme skutečnosti, že se jedná o velmi blízkou destinaci a rádi 

bychom se se slovenskými pořadateli dohodli na obdobném modelu jako při ME mládeže v Praze 

2016. Jednání se slovenskou stranou již probíhají. Předpokládaná výprava z ČR je 36 účastníků. 

 

Po skončení diskuze proběhlo hlasování o navrženém rozpočtu s jednou změnou, kdy se 

v původním předkládaném souboru v příjmové části špatně sečetla položka 5. Sponzorské dary a 

místo 150 tisíc Kč se v ní chybně uvádělo 120 tisíc Kč. Proto se přebývajících 30 tisíc Kč převedlo 

do rezervy.    

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje rozpočet ŠSČR na rok 2019 

v navrženém znění s úpravou položky V17.14 rezerva“. – 54 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl 

schválen. 

 

 

15. RŮZNÉ, DISKUZE 

Úvodem tohoto bodu dal předsedající V. Novotný slovo J. Šmídovi z KHŠS ohledně návrhu týkající 

se ročenky. 

 

J. Šmíd - poukázal na usnesení Konference ŠSČR z před několika let, které ukládá VV, aby 

pravidelně vydával ročenku v elektronické formě, což se však neděje. Podkladem ke zpracování 

mají být ročenky z krajů. KHŠS zpracovává svou ročenku od svého vzniku a na krajské konferenci 

ji delegáti obdrží v tištěné verzi a v elektronické verzi je pak k dispozici na webu. 

 

V. Novotný – reagoval. Není si vědom, že by takové usnesení existovalo. Poslední ročenku 

zpracovával v roce 2013 L. Palovský ve spolupráci s kraji a byl z toho dost nešťastný. VV 

pravidelně zpracovává výroční zprávu, ta aktuální má 54 stran. Jedná se o dokument, který hodnotí i 

MŠMT ve své dotační politice. Není problém, aby se tato zpráva doplnila i o info ze všech 14 KŠS, 

pokud KŠS touží tyto podklady vyrábět. 

 

P. Záruba – dotázal se zástupců KHŠS, zda mají u vydávání ročenky souhlas jubilantů, kteří jsou 

v ní uvedeni, ohledně GDPR. 
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J. Šmíd – odpověděl. V ročence jsou uvedeny pouze ročníky narození, což je údaj, který je 

dostupný i na webu ŠSČR. 

 

V. Novotný – doplnil, že ročníky narození jsou tam uváděny především ze sportovních důvodů 

ohledně rozdělení do různých věkových kategorií, což je povoleno a uvádí je na svém webu i FIDE. 

 

J. Šmíd – je rád, že se narazilo na téma GDPR. Vzhledem k tomu, jaké směšné pokuty za to můžou 

dostat obce – max. 5.000 Kč (a u ŠSČR jako neziskové organizace by to bylo ještě méně), nemá 

smysl se tím nějak významněji zaobírat a ztrácet s tím čas. 

 

V. Novotný – reagoval. ŠSČR k GDPR přistoupil se vší vážností a vypracoval pro své členy 

poměrně nenáročné řešení, které mohly jak oddíly, tak KŠS jednoduše implementovat. 

 

V. Hruška – navrhl místo ročenky vytvořit informační systém, ze kterého by šlo na jeden klik 

vygenerovat požadovaný report, tabulky a výsledky. Úkol pro kraje, že musí dodat report o mnoha 

stranách, nemá úplně smysl. 

 

J. Šmíd – stačilo by, aby každý kraj vytvořil zprávu o 5 – 6 stranách s výsledky soutěží, statistikou 

členů apod. Více než 40 stran, jako má KHŠS, je trochu extrém. 

 

J. Hruška – podobné údaje dodává PŠS na svou krajskou konferenci. 

 

V. Novotný – takto to funguje ve více krajích. Pokud by se to dávalo ze všech krajů dohromady, 

musel by se pro to vytvořit jednotný formát a mustr, co všechno se tam má nahrávat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR ukládá KMK ŠSČR a KŠS připravit výroční 

zprávu za rok 2019“. – návrh nebyl schválen vizuální většinou. 

 

L. Záruba – podpořil návrh J. Hrušky ohledně vytvoření informačního systému a vyjádřil se, že 

vylepšení a využitelnost online databáze ŠSČR je jednou z priorit sekretariátu v tomto roce. 

 

J. Hruška – vytvoření funkčního informačního systému je důležité téma. S potřebou zjišťování 

počtů členů, účasti v turnajích apod. se potkává neustále. 

 

V. Veverka – jako předseda nové Komise rodičů ŠSČR vyzval KŠS, aby vyslaly alespoň jednoho 

zástupce ze svého kraje na setkání KRod během březnového MČR mládeže v Koutech nad Desnou. 

 

 

16. USNESENÍ KONFERENCE ŠSČR 
J. Malec z návrhové komise shrnul a přednesl všechna schválená usnesení konference. 
 

 

17. ZÁVĚR 
Předsedající V. Novotný poděkoval všem delegátům a hostům za účast a popřál šťastnou cestu 

domů. Konference byla ukončena v 15:40. 

 

Zapsal: František Štross Ověřili: Martin Petr 

  Viktor Novotný 
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Příloha: Usnesení Konference ŠSČR 2019 

 

 

Usnesení Konference Šachového svazu České republiky 
konané 23. 2. 2019 v Havlíčkově Brodě 

I. Konference ŠSČR schválila: 

1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2018. 

2. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2018. 

3. Změny Ekonomické směrnice v navrženém znění s těmito úpravami: 

a) v příloze 1 (dříve příloha D1) v článku 1 bez navýšení členských příspěvků v kategorii „člen 

ve věku do 10 let“ 

b) v příloze 1 (dříve příloha D1) v článku 2.7 sjednocení vkladu „Krajský přebor a nižší 

soutěže“ do jedné částky navýšené na 1.500 Kč 

c) v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 1 (dříve článek 3) bod b) za každých 

započatých 6 hodin u víkendového či jednodenního turnaje 

d) v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 2 (dříve článek 4) zvýšení odměny: 

• Trenéři 1. třídy, velmistři a mezinárodní mistři s 2. trenérskou třídou, trenéři 2. třídy s 

vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, lektoři 1. třídy na 380 Kč/h 

• Ostatní trenéři 2. třídy, velmistři a mezinárodní mistři, ostatní lektoři“ na 350 Kč/h 

• Trenéři 3. třídy na 260 Kč/h 

• Trenéři 4. třídy na 200 Kč/h 

e) v příloze 2 (dříve příloha E1) v novém článku 2 (dříve článek 4) pod tabulku odměn doplněn 

odstavec: “U významných akcí pořádaných ŠSČR či KŠS mohou být sazby zvýšeny. 

Zvýšená sazba musí být navržena v samostatné smlouvě s trenérem či lektorem nebo v 

rozpočtu akce a schválena příslušným VV.  Ve výjimečných případech může na písemnou 

žádost reprezentačního úseku zvýšení sazby schválit hospodář ŠSČR.“ 

f) účinnost změn sazeb odměn rozhodčím, trenérům a lektorům od 1. května 2019. 

4. Rozpočet ŠSČR na rok 2019 v navrženém znění s úpravou položky V17.14 Rezerva. 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí: 

Zprávu RK ŠSČR za rok 2018. 

III. Konference ŠSČR zvolila: 

Martina Petra místopředsedou ŠSČR. 

Zapsali: Jan Malec, František Štross, Robert Wadura 

Ověřil: Viktor Novotný 


