
 
 

 

 

Zápis ze 133. schůze VV ŠSČR 

Praha, 26. března 2019 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Jiřina Prokopová (předsedkyně KR), Antonín Ambrož 

(předseda TK), Ladislav Záruba (sportovní sekretář ŠSČR), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), 

Venuše Souralová (manažerka Šdš). 

 

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 132. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 133/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 132. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 132. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 133. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 132. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 133. 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 Šachy do škol V. Souralová 

11 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 



 
 

 

 

12 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

15 Zpráva sekretariátu F. Štross 

16 Zpráva předsedy OK F. Štross 

17 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 133/2: VV ŠSČR schvaluje program 133. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 6. 2. – 25. 3. 2019: 

1) VV ŠSČR schválil návrh změn Ekonomické směrnice ŠSČR. 

2) VV ŠSČR jmenoval Jaroslava Benáka členem Komise rozhodčích. 

3) VV ŠSČR schválil předložené smlouvy s reprezentanty pro rok 2019. 

4) VV ŠSČR schválil rozdělení financí v grantovém řízení na popularizaci šachu na základě zprávy 

hodnotící komise. 

5) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za náklady na ME žen 2019 ve výši 6.800 euro. 

 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení zákon o zřízení národní agentury pro sport. Zásadní 
připomínky sportovního prostředí byly zapracovány. Agentura bude mít svou vlastní rozpočtovou 
kapitolu, což je pro sport historický milník. Od 1. 7. 2019 by Agentura měla začít nabírat 
zaměstnance, 30 jich přejde z MŠMT.  

FIDE/ECU 
V Kazachstánu proběhl Presidential board FIDE, mj. byly schváleny všechny naše žádosti o tituly. Ve 

Skopje proběhl míting ECU, kde se mj. rozhodovalo o přidělení ME žen, kde jsme kandidovali. 



 
 

 

 

Legislativa ŠSČR     
Předkládám ke schválení zcela nový Organizační řád ŠSČR, který nahrazuje předpis z roku 2003 a 

přebírá i úpravu KŠS, která byla dosud v předpisu z roku 2002. Zatímco starý předpis především 

kopíroval to, co je obsahem Stanov, nový předpis funguje především jako skutečný organizační řád, 

který jasně rozděluje kompetence, především jednotlivých členů VV, tím že mezi ně rozděluje 

všechny možné agendy. Předpokládá se jeho častá aktualizace, především s každou personální 

změnou lze kompetence různě přesouvat. 

Klasifikační komise 
Nejen nový Organizační řád počítá s existencí Klasifikační komise, kterou dosud tento VV neustanovil. 

Ve světle chystané aktualizace Klasifikačního řádu a souvisejících předpisů je potřeba tuto komisi 

ustavit, aby pro VV připravila změny příslušné legislativy. 

 

Navrhuji se za předsedu, členy pak M. Šmajzr (rating officer a zpracovatel LOK) a Martin Petr 

(pověřen odpovědností za úsek).  

Rozpočet ŠSČR 
Předkládám ke schválení členění kapitol V15.1 – Pracovní činnost členů VV a 15.10 – Odměny 

administrativní práce komisí. 

  

Různé 

S místostarostou Žatce ing. Radimem Laiblem jednáme o živých šachách na žateckém náměstí, 

pravděpodobně až příští rok. S Erikou Phamovou jednáme o dvoudenní podzimní akci na italském 

velvyslanectví s přátelským zápasem jedniček obou zemí a simultánkou. 

 

Diskuze: P. Pisk doplnil zprávu z kongresu ECU. Ohledně pořadatelství ME žen 2020 a ME mládeže 

2021 jsme bohužel neuspěli. Obě mistrovství byla přidělena Rumunsku (Mamaia). Rozpočet ECU na 

rok 2019 činí 510.000 EUR a nezahrnuje možné další příjmy z Fondu rozvoje FIDE. ECU je velmi aktivní 

v projektech EU (Erasmus). Podrobnější info z kongresu lze najít na stránkách ECU. 

 

Usnesení 133/3: VV ŠSČR schvaluje Organizační řád. 

     

Usnesení 133/4: VV ŠSČR zřizuje Klasifikační komisi ŠSČR (KK), jmenuje jejím předsedou Viktora 

Novotného a členy Martina Šmajzra a Martina Petra. 

 

Usnesení 133/5: VV ŠSČR schvaluje členění rozpočtu kapitol V15.1 a V15.10 dle upraveného návrhu. 

 

Usnesení 133/6: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

 

http://www.europechess.org/circular-letter-no1-27-03-2019-communique-of-the-ecu-board-and-ga/


 
 

 

 

Úkol 133/1: Vložit nový Organizační řád do sekce Legislativa na webu - sekretariát. 

 

Úkol 133/2: Upravit údaje na webu ohledně nové Klasifikační komise – sekretariát. 

 
Příloha 2: Organizační řád ŠSČR 
 
Příloha 3: Odměny administrativní práce komisí 
 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 133/7: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře okomentoval R. Svoboda. 

 

Ve spolupráci s předsedou Revizní komise J. Novákem bylo na Finanční úřad podáno daňové přiznání. 

 

Byly vyúčtovány dotace MŠMT 2018. 

 

Na MŠMT byl zaslán upravený rozpočet programu Organizace sportu na základě skutečně přidělené 

částky 11.520.500 Kč. 

  

Usnesení 133/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace předložil M. Konopka. 

 

Nominace reprezentačních týmů na Mitropa Cup 2019 

KRÚ nominovala na letošní turnaj družstev Mitropa Cup (Radenci, Slovinsko, 26. 5. – 4. 6.) následující 

sestavu ženského týmu: Nela Pýchová, Karin Němcová, Anna Marie Koubová a Sofie Přibylová. 

Kapitánem ženského týmu bude Petr Hába. V širší nominaci mužského týmu byli Jan Krejčí, Thai Dai 

Van Nguyen, Tadeáš Kriebel, Štěpán Žilka, Vlastimil Babula, Jiří Kočiščák, Jan Vykouk a Tomáš Kraus.  

Několik oslovených z časových nebo rodinných důvodů účast odmítlo, jistí jsou Thai Dai Van Nguyen, 



 
 

 

 

Žilka a Vykouk, Rád by hrál Kraus, čeká ale na termín školního kursu. Pravděpodobně budeme hledat 

dalšího hráče, chtěli bychom jet v pěti. 

 

Prague International Chess Festival 

V minulých dnech proběhl v pražském hotelu Don Giovanni dlouho očekávaný mezinárodní šachový 

festival, ve kterém startovalo devět členů širších reprezentací ČR (David Navara, Viktor Láznička – 

Masters, Thai Dai Van Nguyen, Jan Krejčí, Peter Michalík a Jiří Štoček – Challengers, Tadeáš Kriebel, 

Kristýna Petrová a Tereza Rodshtein – open).  Festival lze považovat za velmi povedený, byť ne všem 

našim zástupcům se dařilo tak, jak bychom si představovali. Spokojeni jsme především s výkony Jana 

Krejčího, Petera Michalíka, Tadeáše Kriebela a Kristýny Petrové. KRÚ je jednoznačně pro, aby se tento 

festival hrál i v dalších letech. Organizátorům poděkovala oficiálním dopisem, který byl adresován 

panu Petru Boleslavovi (viz příloha). 

 

Tréninky Vlastimila Horta s ženskou reprezentací 

Pokračujeme ve spolupráci s velmistrem Vlastimilem Hortem, který se rozhodl pomáhat našim 

reprezentantkám. Dalším počinem po jeho lednovém tréninku byl rozbor partií Kristýny Petrové, 

Terezy Rodshtein, Anny Koubové a Sofie Přibylové na pražském šachovém festivalu. Před odjezdem 

předal test, který byl rozeslán reprezentantkám. Plánuje přijet na několik dní na MČR žen a rád by 

vyhlašoval partii kola.  

 

Střípky – ženská reprezentace 

Na víkend 30. - 31. března jsou naplánovány přednášky pro ženskou reprezentaci (Praha-Strahov, 

přednášející Hába a Konopka).  

Na MČR žen 2019 potvrdily účast Sikorová, Petrová, Novosadová, Miturová, Kaňáková a Laurincová, 

velmi pravděpodobně bude hrát Olšarová. 

Jmenování členů Komise pro práci s talenty (KpT) 
Na návrh manažera reprezentace mládeže předkládám návrh nového obsazení komise. 
 
Diskuze: P. Pisk informoval o svých plánech v roli manažera reprezentace mládeže a o svém působení 
na MČR mládeže v Koutech nad Desnou. Poděkoval hlavnímu organizátorovi Z. Fialovi za spolupráci a 
vyzdvihl přítomné velmistry Sergeje Movsesjana a Vlastimila Babulu za množství přednášek a besed 
s mladými talenty, trenéry a rodiči, které absolvovali bez nároku na honorář. 
 
Usnesení 133/9: VV ŠSČR jmenuje předsedou KpT Petra Piska a členy Sergeje Movsesjana, Pavla 

Šimáčka a Lukáše Vlasáka. 

 

Usnesení 133/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Úkol 133/3: Zaktualizovat kontakty KpT na webu – sekretariát. 

 



 
 

 

 

Příloha 4: Poděkování 1. Novoborskému ŠK 

 

9. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR družstev mladších žáků. Mistrovství ČR družstev mladších 
žáků uspořádá Šachová škola pat a mat ve dnech 14. až 16. června v Třešti u Jihlavy. 
 
V březnu se uskutečnilo Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. Obě akce se 
vydařily. Pořadatelé mimo jiné zajistili 135 on-line přenosů. Podrobnosti jsou ve zprávě z MČR. 
 
Na Mistrovství ČR se poprvé ve funkci reprezentačního trenéra mládeže představil IM Petr Pisk. P. 
Pisk uspořádal pro rodiče a trenéry besedu, na kterou pozval mezinárodního velmistra Sergeje 
Movsesjana. Petr Pisk denně absolvoval mnoho pohovorů s rodiči i mladými talenty. Petr Pisk, 
Zdeněk Fiala a Peter Paleček také uspořádali besedu, na které rodiče a trenéry seznámili s plány 
reprezentace mládeže v roce 2019, především s ME mládeže v Bratislavě, s MEU mládeže v Koutech 
nad Desnou a s ME družstev juniorů a kadetů v Pardubicích. Tváří letošního mistrovství byl 
mezinárodní velmistr Vlastimil Babula, který si mimo jiné pro mládež, rodiče a trenéry připravil 
besedu o šachovém životě. Manažerka projektu Šachy do škol Venuše Souralová seznámila zájemce 
z řad trenérů a učitelů ve školách a školkách s projektem LearningChess. 
 
Před Mistrovstvím ČR juniorů a dorostenců jsme řešili chování účastníků turnajů juniorské kategorie, 
které je dlouhodobým problémem a které je nutné řešit. Junioři byli před Mistrovstvím ČR poučeni a 
následně jim také nebyly vytvářeny podmínky k nevhodnému chování. Po zakončení jsme mohli 
konstatovat, že během mistrovství nedošlo v porušování pravidel chování ze strany juniorů. 
 
Během Mistrovství ČR se uskutečnila rozšířená schůze KM ŠSČR, která projednala soutěže družstev, 
soutěže jednotlivců, ZODM 2020, projekty KM ŠSČR a dění v krajích. 
 
Republikový manažer KTCM Richard Biolek ml. připravil Projekt KTCM pro rok 2019. 
 
Diskuze: Připomínky k projektu KTCM byly zapracovány do předloženého znění projektu. 
 
Usnesení 133/11: VV ŠSČR schvaluje projekt Krajských tréninkových center mládeže na rok 2019. 
 
Usnesení 133/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 
Příloha 5: Projekt KTCM 2019 
 
Příloha 6: Rozdělení dotací KTCM 2019 
 
Příloha 7: Závěrečná zpráva z MČR mládeže 2019 
 



 
 

 

 

10. Šachy do škol 
 
Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 
Krajské přebory škol ještě probíhají, průběžně zveřejňuji články, které jsou mi zasílány. Registruji 

zvýšenou aktivitu v krajích a zájem o zveřejňování článků i o menších turnajích. Po zveřejnění 

reportáže o povinném předmětu šachu na ZŠ Bílá Třemešná jsem domluvila podrobné rozhovory 

přímo s učitelkami, které na dané škole šachy učí.  

Soutěž LearningChess byla ukončena, vyhodnocena, čekáme na výběr cen ze strany vítězů, aby se 

mohly balíčky s cenami rozeslat. Přednáška o LearningChess proběhla, ze strany účastníků mám 

nějakou zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení, tyto jsem postoupila Janosovi Pallagimu.  

Spolupráce s OV na začlenění šachů do projektu Olympijského víceboje na základních školách 

pokračuje, byl sestaven harmonogram příprav. 

Žádost o grant na mezinárodní projekt na popularizaci šachu připravený původně J. Prokopovou 

nebudu podávat, oslovené subjekty v zahraničí neměly zájem, bez těchto partnerů je žádost 

bezpředmětná. Nicméně je možné návrh na tento projekt použít příští rok.  

Momentálně pracujeme s Radimem Borůvkou na úpravě webu sachydoskol.cz. (reorganizace, 

zpřehlednění). 

Usnesení 133/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Šachy do škol. 

 

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

Dálkové studium T1 

V Koutech nad Desnou proběhly ve dnech 8. až 11. března další přednášky pro studenty dálkového 

studia na trenéra 1. třídy. 

 

Účast studentů: Jiří Krištof, Rostislav Kuboš, Filip Nový, Luboš Roško, Kateřina Rošková, Stanislav 

Stárek, Zuzana Štočková, Jiří Tůma (8). Z účasti se omluvil z rodinných důvodů Tomáš Kučera. 

Tomáš Trejbal ukončil studium z rodinných důvodů. 

 

Přednášeli: GM Marek Vokáč, IM David Kaňovský, IM Michal Konopka, WGM Olga Sikorová, GM 

Štěpán Žilka a GM Sergej Movsesjan.  

 



 
 

 

 

Přednášející předali obsah přednášek v el. podobě účastníkům. 

 

Přípravu témat s přednášející zajistil Michal Konopka, organizaci Antonín Ambrož, ubytování a stravu 

Zdeněk Fiala. 

 

Koncovky mistrů 

Dle sdělení autorů Vlastimila Jansy a Michala Konopky bude 1. díl o pěšcových koncovkách. 1. díl by 

měl být hotov do 31. května 2019.  

 

Vlastimil Jansa a Michal Konopka dostaly dvě verze možné smlouvy.  

 

Nová verze vzdělávání trenérů šachu v ČR 

TK pracovala na nové verzi podmínek školení trenérů, neboť jednoznačně posoudila zastaralost verze 

z roku 2017, která v žádném případě neodpovídá tréninkovému systému z pohledu využívání nových 

technologii. Chybí zde možnost pořádat školení po internetu! TK nabízí ke schválení nové podmínky 

pro vzdělávání trenérů všech tříd obsahující nejen prodloužení platnosti, ale také určuje minimální 

šachovou úroveň pro účast na školení trenérů, školení po internetu. A na druhou stranu 

dvojnásobnou účast na seminářích pro trenéry III. a II. tříd.  

 

Diskuze: Byly připomínky k délce přednášek pro studenty T1 během jednoho dne. Dle vyjádření 

studentů by bylo lepší rozložit přednášky do více dnů. Na druhou stranu není jednoduché zajistit 

přednášejícího lektora pro delší časový úsek. L. Záruba informoval, že na základě požadavků studentů 

T1 jim bude vytvořen jednotný mail na chess.cz pro zjednodušenou komunikaci, a také poskytnuto 

úložiště na sdílení dokumentů. 

 

Vzhledem k množství připomínek nebylo o předložené verzi vzdělávání trenérů šachu v ČR hlasováno. 

Dopracovaná verze se bude schvalovat per rollam. 

 
Usnesení 133/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 
Úkol 133/4: Dopracovat dokument Vzdělávání trenérů šachu v ČR – TK. 

 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Vypsali jsme a vyhodnotili grantové řízení na popularizaci šachu, více zde.  
 
Pomáhali jsme s propagací pražského mezinárodního šachového festivalu. 
 

https://www.chess.cz/vyhodnoceni-grantoveho-rizeni-na-popularizaci-sachu/


 
 

 

 

Zařizujeme dresy pro mužskou reprezentaci. 
 
Usnesení 133/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 8: Newsletter 2019/2 
 
Příloha 9: Newsletter 2019/3 
 
Příloha 10: Monitoring médií 2019/1 
 
Příloha 11: Monitoring médií 2019/2 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

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

 

Byly schváleny propozice MČR 2019 mužů (27. dubna - 5. května 2019 v Ostravě).  

 

Byly schváleny propozice trojkola Extraligy (19. – 21. dubna 2019 ve Frýdku-Místku). 

 

Byl vyhodnocen konkurz na MČR 2019 čtyřčlenných družstev v blesku i rapidu (14. a 15. září 2019, 

dtto jako loni). 

Do MČR 2019 žen (15. - 23. června 2019 v Praze) byly do celkového počtu 10 účastnic nominovány 4 

hráčky, z toho 3 ze 4 navržených KRÚ. 

 

Byly schváleny propozice (rozpis) MČR 2019 v rapid šachu žen (4. – 5. května 2019 ve Znojmě). 

 

Byl domluven termín schůze rozšířené STK na neděli 12. května 2019 v Havlíčkově Brodě v Hotelu 

Slunce. 

 

Usnesení 133/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 

 

Úkol 133/5: Připravit návrh konkurzu MČR 2020 – STK. 

 

14. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR uvedla J. Prokopová. 
 



 
 

 

 

Školení rozhodčích 1. třídy 
KR ŠSČR pověřila oddíl ŠK Velké Losiny organizací Školení a semináře pro rozhodčí 1. třídy, které se 
uskuteční 12. – 14. 4. v Loučné nad Desnou. Propozice je možné najít zde: https://www.chess.cz/wp-
content/uploads/2019/02/Skoleni_R1_Velke_Losiny.pdf.   
 
Tituly 
KR ŠSČR žádá VV ŠSČR o schválení žádosti o titul FA pro Jana Veselského a doporučuje žádost ke 
schválení. 
 
Konference rozhodčích 
8. června v Praze na Strahově proběhne 1. konference rozhodčích. V plánu je zahájení dialogu 
s krajskými komisemi, rekvalifikace rozhodčích, kteří mají doživotní tituly a řešení aktuálních 
problémů. Mezi lektory budou mj. Pavel Votruba a Ladislav Palovský. 
 
Zmapování aktuální legislativy 
Proběhlo zmapování aktuální legislativy rozhodčích. Některé dokumenty jsou zastaralé, a proto se již 
pracuje na aktualizacích. Značně prehistorický je především dokument s názvem „Obecná pravidla 
doporučení“, který by se měl co nejdříve z webu stáhnout.  
 
Usnesení 133/17: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o titul FA pro Jana Veselského na FIDE – 

NESCHVÁLENO (2 pro, 4 se zdrželi). 

 
Usnesení 133/18: VV ŠSČR ruší rozhodcovský předpis Obecná pravidla a doporučení. 

 
Usnesení 133/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 

Úkol 133/6: Stáhnout z webu předpis Obecná pravidla a doporučení – sekretariát. 

 

Úkol 133/7: Připravit aktualizace předpisu Obecná pravidla a doporučení – KR. 

 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 

 

Na MŠMT byl ve spolupráci s hospodářem R. Svobodou zaslán upravený rozpočet žádosti o dotaci 

v programu Organizace sportu. Mezitím již z ministerstva přišlo Rozhodnutí o této dotaci (11.520.500 

Kč) a v pondělí 25. 3. přišla dotace na účet ŠSČR. Dále bylo na MŠMT zasláno doplnění žádosti 

v programech REPRE a TALENT a také administrativně velmi náročné vyúčtování dotací 2018 

vypracované R. Svobodou. 

Na magistrát Hl. m. Prahy byla podána žádost o grant na MČR v bleskovém šachu 2019. 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/02/Skoleni_R1_Velke_Losiny.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/02/Skoleni_R1_Velke_Losiny.pdf


 
 

 

 

Na FÚ bylo datovou schránkou zasláno vyúčtování daně za rok 2018. 

Na Městský soud v Praze byla zaslána žádost o aktualizaci údajů ŠSČR ve Spolkovém rejstříku. 

Na ČUS byl zaslán text do ročenky ČUS za rok 2018 (vypracováno KMK) a také výkaz členské základny. 

Ve spolupráci se společností ChessBase byla krajským šachovým svazům nabídnuta 50% sleva na 

softwarové produkty ChessBase. Této nabídky využily 4 KŠS. 

Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli MČR družstev v rapidu a blesku a MČR mužů. 

Byla provedena registrace na ME žen (Antalya, Turecko) včetně úhrady plateb. 

Na webu a na interním Google Docs byla provedena aktualizace schválené legislativy. 

Probíhá shromažďování kontaktů na všechny knihovny v ČR z důvodu nabídky šachové literatury 

z nakladatelství Galerie Dolmen. 

Byl proveden a zveřejněn zápis z Konference ŠSČR 2019. 

L. Záruba se jako zástupce ŠSČR zúčastnil krajské konference Ústeckého šachového svazu. V plánu je 

Olomouc (16. 4.). 

Byl vytvořen nový svazový email pro mládežnickou reprezentaci. Přístup do něj mají Petr Pisk a 

Ladislav Záruba. 

Českému olympijskému výboru byly zaslány schválené propozice šachové části ODM 2020 

v Karlových Varech. 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 25 lidí. Z budoucích učitelů, 

kteří mají vstup do systému a splnění testu zdarma, vstoupilo do systému 5 a zatím 1 splnil test. 

Na FIDE byly vyřízeny licence rozhodčích pro J. Volanina a R. Berezjuka. 

Na FIDE byly vyřízeny tituly FM pro Ondřeje Švandu a WFM pro Kristýnu Laurincovou. Zároveň byla 

na FIDE zaslána žádost o titul IM pro Jiřího Kočiščáka. Ta již byla schválena společně s titulem IA pro 

Kateřinu Šmajzrovou a FA pro Michala Babičku. 

Na žádost FIDE jsme zaslali celkové roční náklady sekretariátů ŠSČR. 

Online materiál byl zapůjčen na čtvrté dvojkolo Extraligy družstev. 

Usnesení 133/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 

16. Zpráva předsedy OK 



 
 

 

 

 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
Hlavní náplní práce uplynulého období bylo zpracovávání registračních seznamů. K 21. 3. nezaslalo 
registrační seznam ještě 20 oddílů (viz příloha), ačkoliv byly již 2x urgovány. 
 
Momentálně je registrováno 18.717 členů a z toho 12.388 aktivních, 6.320 neaktivních a 9 
individuálních členství. 
 
Oddílové faktury 
Jarní faktura TJ Sokol Kšice z roku 2017 byla konečně uhrazena. Za již rozpadlý šachový oddíl ji 
uhradila místní TJ. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi jsou průběžně aktualizovány třídy trenérů 4. třídy v rámci online testů. Třídy rozhodčích 
byly aktualizovány na základě semináře a školení 2. a 3. tříd v Praze. 
 
Nové registrační formuláře 
Ve spolupráci s Martinem Petrem se pracuje na nových registračních formulářích. 
 
Usnesení 133/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 12: Oddíly s nezaslaným registračním seznamem 
 

17. Různé 
 
Termín 134. schůze VV ŠSČR 
134. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 13:00 v Praze na Strahově. 
 

18. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 19:28. 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
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