
Zápis ze schůze KR ŠSČR dne 28.4.2019 v Praze 
 

Přítomni: Jiřina Prokopová, Jaroslav Benák, Jan Malec, Václav Soukup. Petr Harasimovič se účastnil 

debaty prostřednictvím skype a mobilního telefonu. 

 

1. Zahájení a schválení programu schůze 

Předsedkyně schůzi zahájila v 10:00. Program byl schválen dle rozeslané pozvánky. 

2. Informace předsedkyně 
Předsedkyně informovala o připravovaném Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě. Ač se původně 

jevilo, že organizátoři mají zájem o doporučení českých rozhodčích pro tuto akci, ukázalo se následně, 

že již mají pořadatelé dostatek rozhodčích. Z ČR se tak zúčastní pouze ti rozhodčí, kteří se již dříve 

individuálně dohodli přímo s organizátorem. 

Dále předsedkyně informovala o jednání KMK ŠSČR. Pro KR ŠSČR (dále též jen „KR“ nebo „komise“) byl 

zřízena možnost rozesílat českým rozhodčím newsletter s aktuálními informacemi např. o změnách 

předpisů. Pilotně bude tato možnost využita pro propagaci připravované konference rozhodčích. 

Konečně pak předsedkyně představila záměr nahradit stávající wordovský dotazník pro rozhodčí IT 

řešením. 

3. Plán práce na rok 2019 
Členové KR diskutovali o klíčových úkolech pro rok 2019. Jako nejdůležitější se jeví práce na přípravě 

nového Statutu rozhodčích ŠSČR. Další klíčovou aktivitou pak jsou překlady dokumentů FIDE. 

Významným bude rovněž pilotní ročník konference rozhodčích spojené se setkáním s předsedy 

krajských KR. 

Vedle toho je třeba zajistit i „tradiční“ aktivity jako delegování rozhodčích pro soutěže družstev i 

jednotlivců a, bude-li třeba, též kárná řízení s rozhodčími. 

4. Statut rozhodčích 

Členové KR velmi detailně projednali osnovu budoucího Statutu rozhodčích ŠSČR.  Nyní je třeba 

dokument projednat s relevantními aktéry, aby mohlo být zpracováno paragrafové znění, jež bude 

následně postoupeno pro projednání ve VV ŠSČR. S předsedy KR KŠS bude dokument projednán na 

konferenci rozhodčích v červnu. 

Důležité bude citlivě nastavit přechodná ustanovení pro jednotlivé situace, v nichž se bude nová úprava 

odlišovat od té stávající. 

5. Překlady dokumentů FIDE 

Předsedkyně představila přehled dokumentů FIDE a vysvětlila, které dokumenty již přeloženy jsou, u 

kterých je překlad již zastaralý a kde dokonce chybí zcela. Dále byl představen plán postupného 

přeložení všech dokumentů, které jsou obsaženy v Manuálu FIDE pro rozhodčí. V letošním roce bude 

proveden překlad General Regulations for Competitions, tj. dokumentu nahrazujícího FIDE 



Competition Rules (zajistí Václav Soukup), a aktualizace překladu pravidel pro tituly rozhodčích (zajistí 

Jaroslav Benák). 

6. Anti-cheating 

Členové KR diskutovali o tom, zda mají být v ČR zavedena plošná opatření v oblasti boje s podvody. 

Předsedkyně informovala, že v rámci své závěrečné práce na kurzu sportovní diplomacie bude 

formulovat praktická doporučení pro rozhodčí a pořadatele turnajů. 

Členové KR se shodli, že je třeba zejména působit edukativně na pořadatele a hráče, aby vnímali, že 

předcházení podvodům je i v jejich zájmu a pro efektivitu realizovaných opatření je nezbytně nutná 

jejich součinnost. 

Na vrcholných akcích organizovaných ŠSČR, tj. na MČR mužů a na finále extraligy již v minulosti byla 

přijata opatření vyžadovaná Směrnicí FIDE proti podvádění. V tomto trendu se bude pokračovat. 

7. Extraliga 

Extraliga je nejvyšší týmovou soutěží u nás a jako taková má velmi vysokou úroveň. Na soupiskách 

nejlepších týmů najdeme kromě české špičky i elitní hráče ze zahraničí, což je příznivé pro český šach. 

To může být realizováno pouze za podpory sponzorů a manažerů jednotlivých družstev, pro něž je 

celková image extraligy důležitá. KR ŠSČR se domnívá, že by celková organizace extraligy měla být co 

možná nejreprezentativnější a pozitivně reflektovat český šach. Měly by být zajištěny kvalitní hrací 

místnosti vyhovující všem požadavkům, které kladou předpisy a zároveň by na jednotlivé zápasy 

mělibýt delegováni rozhodčí, kteří jsou schopní, spolupracují s kapitány a vypadají reprezentativně. 

Členové KR se shodli na vytvoření zásad činnosti pro rozhodčí utkání extraligy. Podstatou těchto zásad 

bude dodržování předepsaného dress code a samostatná práce s digitálními hodinami (rozhodčí tedy 

nebudou v extralize využívat možnosti poskytnuté Soutěžním řádem ŠSČR k přesunutí odpovědnosti 

za hodiny na domácí družstvo). K dodržování těchto zásad se zájemci o řízení extraligových utkání 

přihlásí v rámci dotazníku pro delegace. 

Již v současnosti existují předpisy FIDE dopadající na extraligu, jež regulují, jak mají být velké stoly, jaké 

osvětlení či teplota v hrací místnosti má být. Dosud ovšem zjevně neexistuje povědomí o těchto 

předpisech a možná ani vůle se jimi řídit. Bude zapotřebí v první řadě vytvořit přehled požadavků, které 

má hrací místnost splňovat a tyto zahrnout do rozpisu extraligy. Následně bude zapotřebí instruovat 

rozhodčí, aby důsledně vymáhali dodržování těchto požadavků (i za cenu, že se utkání vůbec 

neodehraje), a poučit o tom družstva. 

8. Reporty z akcí 

Vedle dlouhodobých soutěží družstev deleguje KR ŠSČR rozhodčí i na ostatní mistrovské akce dospělých 

i mládeže. V řadě případů přitom členové komise nemají osobní zkušenosti s delegovanými rozhodčími 

a ke komisi se nedostane ani zpětná vazba o tom, zda turnaj proběhl v pořádku. Delegování se tak stává 

formálním úkonem, při němž se často posuzuje pouze počet rozhodčích a jejich třída. 

Předsedkyně navrhla zavést pro hlavního rozhodčího a pro ředitele turnaje povinnost vyplnit po akci 

standardizovaný dotazník zaměřený na průběh akce a výkony rozhodčích. Následné vyhodnocování 

dotazníků může komisi poskytnout mnohem přesnější představu potřebnou pro kvalifikované 

rozhodování při delegacích. 



Předsedkyně předběžně záležitost projednala s předsedy KM ŠSČR a STK ŠSČR, kteří návrh podporují. 

Členové komise rovněž s myšlenkou vyslovili souhlas. Předsedkyně proto připraví konkrétní návrh 

formuláře pro projednání v komisi. 

9. Vzdělávací akce pro rozhodčí 

Komise diskutovala o možnosti uspořádat školení pro obsluhu on-line přenosu či školení pro Swiss 

manager. Členové komise tuto iniciativu podporují, klíčové bude zjistit zájem relevantní cílové skupiny. 

K tomu využijeme konferenci rozhodčích. 

Dále komise diskutovala o generátoru testů pro zkoušky rozhodčích. Jaroslav Benák v prosinci 2018 

dokončil revizi otázek, jeho podklady ještě projde Jan Malec. 

Na komisi se obrátil zájemce, který absolvoval v zahraničí FA seminář a má bohatou zahraniční 

rozhodcovskou praxi, s dotazem na podmínky pro žádost o FA. Komise po diskusi otázku uzavřela tak, 

že každý, kdo je u FIDE evidován pod federací CZE, musí splnit podmínky vyplývající ze Statutu 

rozhodčích ŠSČR, tj. primárně získat rozhodcovskou třídu R1. Pro účast na školení R1 je přitom třeba 

nejprve získat R2 a mít praxi nejméně 3 roky jako R2. Komise může prominout druhou podmínku (tj. 

počet let praxe), nikoliv však existenci R2. Zájemci tudíž předsedkyně komise odpoví tak, že musí 

nejprve získat třídu R2, přičemž následně komise posoudí, zda mu lze prominout nedostatečný počet 

let praxe pro účast na školení R1. 

10. Klub aktivních rozhodčích 
Komise považuje za důležitou formu získávání zkušeností účast na významných mezinárodních akcích. 

Ta je zároveň i formou reprezentace naší federace. Rozhodčí, kterému se podaří dostat se na FIDE 

event do zahraničí, má jedinečnou příležitost učit se od nejlepších rozhodčích na světě, získat 

zkušenosti o tom, jakým způsobem jsou řízeny a organizovány evropské a světové vrcholové akce a 

tyto znalosti poté může předávat dál, uplatňovat je na našich turnajích a šířit mezi naše rozhodčí. 

Zároveň má na těchto akcích jedinečnou příležitost získat kontakty. Kontakty na prvotřídní rozhodčí, 

se kterými je možno konzultovat v případě sporů, ale hlavně kontakty, které mu umožní dostat se na 

další akce nebo k tomu dopomoct dalším rozhodčím od nás. Tímto způsobem se může způsobit 

lavinový efekt, jehož výsledkem by mělo být zkvalitnění našich rozhodčích, o což dlouhodobě usilujeme 

a při troše štěstí to může být i lákadlem pro případné potenciální zájemce o naše „řemeslo“. 

Komise proto připravuje program pro finanční podporu rozhodčích mezinárodních akcí. Smyslem této 

podpory je přispět rozhodčím na cestovní náklady, jež organizátoři těchto akcí zpravidla nehradí. Vedle 

přínosu v podobě výše popsaných benefitů pro zájemce (a tudíž zprostředkovaně i pro kvalitu českých 

rozhodčích jako celku) bude účast v programu pro účastníky znamenat i povinnosti v podobě aktivního 

zapojení do rozhodcovských aktivit v ČR. 

Pro letošní rok předsedkyně předběžně projednala s hospodářem ŠSČR rozpočet na tuto aktivitu (35 

tisíc Kč a rámcové podmínky (limity pro výdaje a podporované aktivity). Komise tuto aktivitu 

podporuje. Nyní je třeba rozpracovat podmínky do podoby dokumentu, který bude projednán na 

nejbližší schůzi VV ŠSČR. To zajistí Jaroslav Benák. 

11. Přehled úkolů a termínů 
Jiřina Prokopová 

 Odpovědět tazateli ohledně podmínek žádostí o FA – do 30.4.2019 

 Připravit přehled požadavků pro extraligové hrací místnosti – do 30.6.2019 



 Připravit formulář reportu z delegované akce – do 30.6.2019 

Jaroslav Benák: 

 Rozpracovat pravidla Klubu pro aktivní rozhodčí pro projednání ve VV ŠSČR – do 14.5.2019 

 Aktualizovat překlad pravidel pro tituly rozhodčích – do 31.10.2019 

Jan Malec: 

 Zkontrolovat revize testových otázek – do 31.8.2019 

Václav Soukup: 

 Přeložit General Regulations for Competitions – do 30.6.2019 

  

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin. 

 

Zapsal: Jaroslav Benák 

Ověřila: Jiřina Prokopová 

 


