
 
 

 

 

Zápis ze 135. schůze VV ŠSČR 

Praha, 21. května 2019 
 

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

(přes Skype) 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), Venuše 

Souralová (manažerka Šdš) 

 

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 134. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 135/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 134. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 134. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 135. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 134. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 135. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

7 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

8 Šachy do škol V. Souralová 

9 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

10 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

11 Zpráva předsedy STK J. Malec 



 
 

 

 

12 Zpráva sekretariátu F. Štross 

13 Zpráva předsedy OK F. Štross 

14 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

15 Různé   

16 Závěr   

 

Usnesení 135/2: VV ŠSČR schvaluje program 135. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
Senát vrátil zákon o zřízení národní agentury pro sport zpět Poslanecké sněmovně, kde se očekává 
hladké schválení.  

V programu TALENT jsme obdrželi rozhodnutí na 2 104 300 Kč, tedy stejně jako u REPRE přesně o 10 
% více než vloni. Nicméně výpadek v programu organizace sportu ani obě navýšení nepokryjí, celkově 
jsme dotačně v mírném mínusu. 

 

2 018 Kč 2 019 Kč 

MŠMT Program REPRE 2019 1 315 000 Kč 1 446 500 Kč 

MŠMT Program TALENT 2019 1 913 000 Kč 2 104 300 Kč 

MŠMT Program ORGANIZACE SPORTU 11 850 000 Kč 11 520 500 Kč 

 
15 078 000 Kč 15 071 300 Kč 

 

MŠMT zároveň začalo zveřejňovat letos vyplacené dotace. V programu Můj Klub bylo již vyřízeno 
1800 klubů z celkových 6000 žádostí.  

Investiční žádost na MŠMT 
V podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby 

reprezentace a talentované mládeže chceme s 20% spoluúčastí zažádat o: 

1) Osmimístnou dodávku s manuální převodovkou a dieslovým motorem o výkonu min. 100kW 

pro přemisťování osob a vybavení – do 1,3 mil. Kč (výslednou cenu určí soutěž) – 2 ks 

Ročně se najede přes 10 tis. km s on-line šachovnicemi, dospělé reprezentaci by auto sloužilo 

především k evropským cestám (Mitropa atp.) a soustředěním, ještě větší uplatnění by bylo u 

juniorské reprezentace. 



 
 

 

 

Auto sebou samozřejmě do budoucna nese i náklady – především havarijní pojištění (30 

tis./rok).  

2) PC sestava s vysokým výkonem pro využívání šachových enginů – umístěna bude na Strahově, 

softwarově a databázově máme přislíbenou pomoc korespondenčních šachistů, 

reprezentanti budou disponovat vzdáleným přístupem. Cena do 200 tis. Kč. 

3) Online systém – 100 online šachovnic – Cena do 1,2 mil. Kč.  

Jde především o pokrytí mládežnických MČR, aby byly všechny partie online a hrálo se bez 

přítomnosti rodičů a trenérů. Většina stávajících šachovnic je z roku 2012. 

FIDE a ECU 
Do 16:00 31. 5. 2019 se podávají konkurzní nabídky na evropská mistrovství. Po dohodě s Ave-

kontaktem s.r.o. navrhuji zopakovat kandidaturu na turnajovou dvojici MEŽ 2021 a ME mládeže 

2022.  Nabídka zpracovaná partnerem bude velmi obdobná loňské, se snahou získat několika 

vylepšeními ještě více bodů. Zároveň bychom v případě úspěchu uspořádali setkání Presidential 

Boardu ECU s výdajem ŠSČR ve výši 70 tis. Kč. 

Nabídku na evropské mistrovství, konkrétně na ME družstev mládeže 2021, plánuje podat také ŠK 

Světlá nad Sázavou. 

Legislativa ŠSČR     
Předkládám za Klasifikační komisi ke schválení aktualizovaný překlad předpisu FIDE Pravidla pro tituly 

FIDE. Překlad není dokonalý, ale jde o vylepšení oproti aktuálně prezentované verzi. Navíc předpis byl 

v mezidobí FIDE aktualizován, předložený předpis je aktuální. 

Podpora KŠS 
Již tradiční projekt reflektuje výzvu RK ŠSČR na konferenci, že některé kraje nemají ve sbírce listin 

všechny zákonem předepsané dokumenty, především účetní závěrky. Zároveň letos rozšiřuje 

sledování spolupráce na úseku komisí i na činnost trenérů, rozhodčích a projektu Šachy do škol. 

Různé 
Účastnil jsem se Pléna ČOV, Komise neolympijských sportů ČOV, oslavy 20 let společnosti 

Bison&Rose. 

 

Diskuze: Největší diskuze proběhla k plánovanému pořízení dodávky a její využitelnosti. Problém je 

především v tom, kdo by dodávku na jednotlivé reprezentační akce či při převážení materiálu řídil.  

 

  



 
 

 

 

 

 

Usnesení 135/3: VV ŠSČR schvaluje přípravu žádosti na MŠMT o 1 dodávku, PC sestavu a 8 sad online 

šachovnic. 

  

Usnesení 135/4: VV ŠSČR schvaluje kandidaturu na MEŽ 2021 a ME mládeže 2022. 

 

Usnesení 135/5: VV ŠSČR schvaluje kandidaturu na EYTCC 2021. 

  

Usnesení 135/6: VV ŠSČR schvaluje překlad Pravidel pro tituly FIDE. 

    

Usnesení 135/7: VV ŠSČR schvaluje projekt Organizace sportu v KŠS na rok 2019. 

   

Usnesení 135/8: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.   

 

Úkol 135/1: Zveřejnit Projekt Organizace sportu na webu a rozeslat KŠS – sekretariát. 

 

Úkol 135/2: Připravit žádost o investiční dotaci MŠMT – V. Novotný. 

 
Příloha 2: Pravidla pro tituly FIDE 
 
Příloha 3: Projekt Organizace sportu v KŠS v r. 2019 
 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 135/9: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

6. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace okomentoval M. Konopka. 

 

Individuální ME žen 2019 – zhodnocení 

Kapitán ženské reprezentace Petr Hába zhodnotil vystoupení našich hráček na individuálním ME žen 

(Turecko, 11. - 22. 4.) – viz příloha k této zprávě. Spokojenost byla s předvedenými výkony Joanny 

Worek a Karolíny Olšarové, obě hrály velmi těžký turnaj s řadou vynikajících velmistryň a připsaly 



 
 

 

 

rating. Méně se dařilo Tereze Rodshtein a Karině Němcové, které budou mít šanci na reparát na 

nadcházejících turnajích (Tereza – MČR, Karin – Mitropa). 

 

Mitropa 2019 – doprava 

V minulých týdnech se řešil problém s dopravou výpravy na letošní Mitropu (Slovinsko, 26.5. -4.6.) 

Nakonec jsme se dohodli s brněnskou firmou Autodoprava Fráňa s.r.o, která naše reprezentanty 

odveze i přiveze mikrobusem. Sraz výpravy 26. května v 11.00 v Brně, vedoucí mužské části Štěpán 

Žilka, ženské části Petr Hába.  Velmi pravděpodobně bude třeba zajistit po návratu pro část výpravy 

ubytování v Brně – má za úkol sekretariát (Láďa Záruba). 

 

MČR mužů 2019 

Dovolím si stručné zhodnocení nedávno skončeného přeboru republiky mužů v Ostravě – přidávám 

se k těm, kteří ho hodnotili kladně. Turnaj byl bojovný, partie zajímavé a kvalitní. Lukáš Černoušek se 

svým druhým místem za výtečným Davidem Navarou kvalifikoval do turnaje Challengers 2020. A 

doporučuji zavést dress code (alespoň slušné oblečení!) minimálně na slavnostní zakončení přeboru 

republiky, takový je trend i v oficiálních soutěžích FIDE. I přes celkovou pochvalu jasně vnímám, že 

není možné hrát každý rok přebor republiky tímto systémem. 

ME seniorů družstev 2019 
Jak bylo zmíněno na 134. schůzi VV ŠSČR, KRÚ zahájila přípravy na MS seniorských týmů, které 
proběhne v roce 2020 v Praze. Součástí příprav je i účast na letošním ME družstev v Chorvatsku (17. -
26. 9.) Z oslovených hráčů mají zájem o start Priehoda, Langner, Vokáč, Hausner, Špaček, Přibyl a 
Konopka. Startovat budeme s jedním týmem v kategorii nad 50 let. Přesná sestava se určí během 
července. 
 
Diskuze: Byla vyjádřena nespokojenost se zprávou z ME žen 2019, ve které je pouze stručné 
konstatování faktů bez jakékoliv analýzy, zhodnocení přínosu trenérského zajištění na místě, námětů 
na zlepšení atd. 
 
Usnesení 135/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Úkol 135/3: Doplnit a dopracovat zprávu z ME žen 2019 – KRÚ. 

 

Příloha 4: Zpráva z ME žen 2019 

 

7. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 



 
 

 

 

KM ŠSČR vyhodnotila opakovaný konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a Polofinále 

Mistrovství ČR juniorů. Mistrovství ČR juniorek a Polofinále Mistrovství ČR juniorů uspořádá TJ 

Neratovice ve dnech 9. až 16. 11. 2019 ve Špindlerově Mlýně. 

 

Krajští manažeři měli za úkol do konce dubna zpracovat a zaslat rámcový program akcí KTCM na rok 

2019. Republikový manažer KCTM vyhodnotil a schválil zaslané projekty KTCM od jednotlivých krajů. 

Schváleno bylo 11 projektů, některé po nutných úpravách. Pražský šachový svaz, Ústecký krajský 

šachový svaz a Jihomoravský šachový svaz dosud projekty nezaslaly, přestože byly koordinátorem 

urgovány. Předseda KM ŠSČR zaslal dne 17. 5. urgenci předsedům KŠS a předsedům KM KŠS 

příslušných KŠS. 

 

Předseda KM ŠSČR se zúčastnil zahájení Mistrovství ČR mužů v Ostravě, kde mimo jiné hráli i talenti 

z řad mládeže. 

 

Usnesení 135/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

8. Šachy do škol 
 
Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 
7. 5. proběhla schůzka se zástupci plzeňské Pedagogické fakulty a náměstkyní hejtmana Plzeňského 

kraje, na základě které se rozběhne spolupráce pro zvýšení počtu škol, ve kterých se vyučují šachy. 

Paní náměstkyně Bartošová přislíbila zařadit info (dodané námi) o projektu Šdš do pravidelného 

věstníku pro ředitele škol v Plzeňském kraji a info (návod) o možnostech, jak si ředitelé mohou 

jednoduše zažádat o granty, které lze využít přímo na financování šachových kroužků nebo 

jednorázových šachových akcí. Dále přislíbila možnost prezentovat projekt Šdš přímo na pravidelných 

schůzkách s řediteli škol (výhledově v červnu). 

15. 5. proběhla schůzka se zástupci Pedagogické fakulty v Ostravě, ostravského magistrátu a 

Střediska volného času Korunka a manažerky ostravského projektu Šachy do škol (v blízké době se 

přejmenují na Šdš Ostrava). Byla dohodnuta budoucí spolupráce, především při pořádání seminářů 

pro vyučující. Proděkan PF, pan Slovák, připustil možnost výhledově otevřít volitelný kurz pro 

studenty zaměřený na výuku šachu. Materiály, které potřebuje ke spuštění jednání o tomto kurzu, 

získá z naší strany.   

Obecně zaznamenávám nárůst dotazů na projekt Šdš ze škol, kde šachové kroužky dosud nebyly, a 

zájem o zapojení od září 2019.  

Usnesení 135/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
 



 
 

 

 

9. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK zaslal A. Ambrož 
 

Semináře a školení trenérů 

V sobotu 11. května se uskutečnil seminář pro IV. a III. trenérské třídy v Havířově pořádaný 

předsedou TMK MKŠS Vlastimilem Nedělou. Přednášeli pánové IM V. Neděla a IM S. Jasný. Účast 9, 

z toho 7 trenérů. 

 

V květnu 11. a 12. 5. s pokračováním 18. a 19. 5. pořádá JŠS školení trenérů III. třídy. První část 

školení proběhne v Českých Budějovicích, druhá v Táboře. Vedoucí školení je pan Alois Bartoš. 

 

18. května se uskutečnil seminář pro trenéry II. a vyšších tříd v Praze. Pořadatel předseda TK ŠSČR 

Antonín Ambrož. 

 

V sobotu 22. června ŠSZK pořádá školení pedagogických pracovníků a pro trenéry IV. tříd. Organizátor 

pan David Kaňovský. 

 

Koncovky mistrů 

Díl první (pěšcovky) je hotov z cca 90 %. Návrh smlouvy nepředkládám, neboť jeden z autorů (p. M. 

Konopka) je do konce června mimo ČR. 

 

Diskuze: Vyjádřena spokojenost s kvalitou semináře pro II. třídy v Praze. Byly zaznamenány pozitivní 

ohlasy z mnoha stran. Naopak negativně hodnotí VV absenci mnoha trenérů, jejichž služby využívá při 

výcviku největších šachových nadějí a které by proto rád na podobných vzdělávacích akcích viděl. 

 
Usnesení 135/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

10. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Novinářům jsme rozeslali tiskové zprávy k závěru extraligy družstev a k MČR.  
 
Na novém webu jsme roztřídili složku metodických materiálů. 
 
Připravujeme 2. ročník šachové šaliny v Brně.  
 
Usnesení 135/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 

https://www.chess.cz/seminar-treneru/


 
 

 

 

Příloha 5: Newsletter 2019/5 
 
Příloha 6: Monitoring médií 2019/4 
 

11. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byl vyhodnocen konkurz na vedoucí ligových soutěží pro soutěžní ročníky 2019/2020 až 2021/2022 - 

sestava pokračuje beze změn. 

 

Byly schváleny propozice MČR 2019 (statuty) seniorů v rapidu (Ústí nad Labem), čtyřčlenných 

družstev, bleskovém maratónu, bughouse (mezinárodní forma holanďanů) a Fischerových šachách 

(4× Pardubice). 

 

Konala se schůze STK (11. 5.), projednány byly zejména programové body schůze rozšířené STK, 

upřesnění činnosti jednotlivých členů STK a požadavky na STK KŠS ohledně hlášení výsledků KP. 

 

Proběhla (12. 5.) schůze rozšířené STK, která mj. uzavřela soutěžní ligový ročník 2018/2019 (vč. 

stanovení výše pokut) a schválila rozpisy ligových soutěží 2019/2020. 

 

Pro konečné schválení VV (viz návrhy usnesení) rozšířená STK schválila návrh soutěžního kalendáře 

(jako součást schváleného přehledu termínů) a návrh změny (doplnění a související úpravy) 

Soutěžního řádu ŠSČR. 

 

Rozšířená STK nepodpořila změnu systémů MČR mužů v roce 2020. Z diskuze vyplynulo, že STK nový 

systém v zásadě neodmítá, ale opustit stávající v okamžiku, kdy byl „doladěn“ k letošní vydařenosti, 

je zbytečně ukvapené (tak zásadní změny není správné dělat „z roku na rok“ bez zásadního důvodu). 

 

Předseda STK v souladu s předchozím ujednáním v rámci VV (proběhlo před skončením MČR mužů 

2019) předkládá návrh konkurzu na pořadatele MČR mužů 2020 ve změněném systému 

k závěrečnému projednání a případnému vyhlášení VV i bez podpory STK. 

 

Diskuze: Diskutovalo se především o novém formátu MČR mužů pro rok 2020. Dle M. Konopky nelze 

hrát MČR neustále jako otevřený turnaj v Ostravě, byť ten letošní se vydařil. VV se nakonec rozhodl 

podpořit dlouho chystaný nový formát a schválil předložený konkurz na MČR mužů 2020 hraný 

vyřazovacím systémem. Otázkou je, zda se najde pořadatel. Pokud ne, není vyloučen opět open. 

  



 
 

 

 

Usnesení 135/14: VV ŠSČR schvaluje vyhlášení konkurzu na pořadatele MČR mužů 2020 

v předloženém znění. 

 

Usnesení 135/15: VV ŠSČR schvaluje Sportovní kalendář 2019/2020 v předloženém znění. 

 

Usnesení 135/16: VV ŠSČR schvaluje změny (doplnění a související úpravy) Soutěžního řádu ŠSČR v 

předloženém znění. 

 

Úkol 135/4: Vložit na web do příslušných sekcí upravený Soutěžní řád, Sportovní kalendář 2019/2020 

a Konkurz na MČR mužů 2020 – sekretariát. 

 

Příloha 7: Konkurz na pořadatele MČR mužů 2020 

 
Příloha 8: Sportovní kalendář 2019/2020 

 
Příloha 9: Soutěžní řád ŠSČR 

 

12. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
MŠMT 

Z MŠMT přišla zpráva o dotaci pro ŠSČR z programu Talent. Ta činí 2.104.300 Kč, přičemž v rozpočtu 

2019 se počítalo s 2.000.000 Kč. Ve spolupráci s hospodářem R. Svobodou byl na MŠMT zaslán 

upravený rozpočet žádosti na základě skutečně schválené dotace a další dílčí doplnění. Rozhodnutí 

jsme z ministerstva již obdrželi. Na účet dotace dorazila 20. května. 

 

Dále jsme na MŠMT zaslali výkazy výsledků z ME jednotlivců a ME žen. 

 

Přihlášky na zahraniční reprezentační soutěže 

ME juniorských družstev v Pardubicích – týmy jsou již nahlášeny a registrovány (7 týmů ČR + 1 tým 

z Moravskoslezského kraje). 

 

ME mládeže v Bratislavě – v současné chvíli probíhá přihlašování účastníků na svaz, přičemž deadline 

pro přihlášení slovenským organizátorům máme 15. června. 

 

Mitropa Cup – doprava byla zdárně dořešena. Ještě se bude muset pravděpodobně zajistit ubytování 

při cestě zpět pro některé účastníky. 

 

MS kadetů ve Weifangu (Čína) – řešíme registrace, dopravu, víza. 



 
 

 

 

 

MS mládeže v Mumbai (Indie) – řešíme registrace, dopravu, víza. 

 

ME týmů v Batumi (Gruzie) – začínáme řešit dopravu (hromadná rezervace letenek). 

 

Smlouvy s pořadateli mistrovských soutěží ŠSČR 

Vytvořeny smlouvy s pořadateli MČR družstev mladších žáků a s pořadateli MČR juniorek a 

dorostenek a polofinále MČR juniorů a dorostenců. 

 

Tituly FIDE 

Byly vyřízeny tituly FM pro Pavla Mudru a Daniela Kožúška a titul CM pro Václava Fiňka. Ke schválení 

byla zaslána žádost o titul IM pro Jana Mikeše. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Ve spolupráci s Lubošem Roškem a Kateřinou Roškovou byly roztříděny a na webu nově zveřejněny 

metodické materiály pro výuku. 

 

Byla navázána spolupráce s areálem Žluté lázně v Praze ohledně propagace. Pravděpodobně se zde 

objeví zahradní šachy a v plánu je pořádání šachových turnajů. 

 

Sekretariát se podílel na organizaci venkovního turnaje v městské části Prahy 7. 

 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 42 lidí. 

 

Online materiál byl zapůjčen na MČR mužů do Ostravy. 

 

Na chodbu vedle kanceláří pražského sekretariátu byly pořízeny 3 velké skříně na míru a částečně již 

do nich byl přemístěn materiál ze zadní (skladové) kanceláře, která bude v průběhu léta kompletně 

předělána. 

 

Usnesení 135/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 

13. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu Organizační komise uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
K 17. 5. nezaslaly seznam k registraci členů 2019 ještě 4 oddíly (TJ Jiskra Třeboň, TJ Slovan Jindřichův 
Hradec, Sokol Brumovice a Šachový klub Ostrožská Nová Ves).  K 17. 5. aktualizovali své údaje 19.415 
členů a z toho 12.950 s registrací, 6.454 bez registrace, 5 individuálních a 6 neplatících individuálních. 

https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/metodicke-materialy/
https://www.zlutelazne.cz/


 
 

 

 

 
Oddílové faktury 
Ve dnech 26. - 30. 4. 2019 bylo vystaveno a na oddíly rozesláno společně se seznamem členů 505 
faktur. K 17. 5. nemá uhrazenou fakturu s členskými příspěvky ještě 197 oddílů. 
 
Přestupy 
5. května byl zahájen přestupní termín. K 17. 5. je vyřízeno 62 přestupů, viz příloha. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů v rámci trenérského semináře 3. a 4. tříd v Havířově a 
průběžně jsou aktualizovány třídy trenérů v rámci online testů 4. tříd. 
 
Třídy rozhodčích byly zaktualizovány v rámci školení a semináře 1. tříd v Koutech nad Desnou. 
 
Transformace nespolků 
Dne 16. 5. byl na webu zveřejněn článek týkající se transformace nespolků a na dotyčné nespolkové 
oddíly bylo zároveň zasláno mailové upozornění. S oddíly nyní probíhá komunikace. Jak se zatím 
ukazuje, ne všech oddílů v přiloženém seznamu se transformace týká. Některé oddíly uvedly při 
registraci špatné IČO či jméno, takže ve spolkovém rejstříku nebyly k dohledání. Vše bude v členské 
databázi opraveno tak, aby to souhlasilo s oficiálními rejstříkovými údaji. S určitou nelibostí se změna 
setkala v několika DDM. 
 
Usnesení 135/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 10: Přestupy k 17. 5. 2019 
 

14. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR zaslala J. Prokopová. 
 
Schůze 
Dne 28. 4. proběhla schůze KR ŠSČR. Zápis ze schůze je v příloze. Byl projednán plán na letošní rok, 
nový Statut rozhodčích a nové projekty, kterými se bude KR zabývat.  
 
Tituly 
KR ŠSČR žádá VV ŠSČR o schválení žádosti o titul FA pro Jiřího Krejnického a doporučuje žádost ke 
schválení. 
 
Klub pro rozhodčí 
KR ŠSČR předkládá VV ŠSČR pravidla pro nově plánovaný klub pro rozhodčí a žádá o schválení. 
 
Diskuze: Diskutována pravidla Klubu pro rozhodčí, která je nutno ještě doladit. Prozatím byl schválen 
vznik Klubu pro rozhodčí. 
 
Usnesení 135/19: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o titul FA pro Jiřího Krejnického na FIDE. 

https://www.chess.cz/nespolky-v-sscr-brzy-skonci/


 
 

 

 

 
Usnesení 135/20: VV ŠSČR schvaluje vznik Klubu pro rozhodčí. 

 
Usnesení 135/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 

Úkol 135/5: Zaslat na FIDE žádost o titul FA pro Jiřího Krejnického – KR. 

 

Úkol 135/6: Dopracovat pravidla Klubu pro rozhodčí – KR ve spolupráci s M. Petrem. 

 

Příloha 11: Zápis ze schůze KR 
 

15. Různé 
 
Zpráva manažera reprezentace mládeže 
P. Pisk vyjádřil velkou spokojenost s průběhem jarního soustředění mládeže, kterého se z 53 
oslovených zúčastnilo 39 mládežníků. Vyzdvihl všechny přednášející – S. Movsesjana, T. Poláka, P. 
Benča, O. Sikorovou a V. Babulu a poděkoval jim za spolupráci a zajímavé přednášky. Rád by do 
budoucna navázal užší spolupráci se Sergejem Movsesjanem. 
 
Momentálně nejaktuálnější agendou jsou přihlášky na ME mládežnických týmů v Pardubicích a 
především ME mládeže v Bratislavě, které se vyřizují v úzké spolupráci se sekretariátem. 
 
Zmíněn byl také grant na podporu účasti talentů na silných turnajích s přihláškou do 31. května. 
 
Termín 136. schůze VV ŠSČR 
136. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 18. června 2019 od 10:00 ve Zlíně během MČR škol. 
 
 

16. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:00. 

 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 

https://www.chess.cz/jarni-sachove-soustredeni-mladeznicke-reprezentace/
https://www.chess.cz/podpora-ucasti-talentu-na-silnych-turnajich/


 
 

 

 

 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 135/1: Zveřejnit Projekt Organizace sportu na webu a rozeslat KŠS – sekretariát. 

Úkol 135/2: Připravit žádost o investiční dotaci MŠMT – V. Novotný. 

Úkol 135/3: Doplnit a dopracovat zprávu z ME žen 2019 – KRÚ. 

Úkol 135/4: Vložit na web do příslušných sekcí upravený Soutěžní řád, Sportovní kalendář 2019/2020 

a Konkurz na MČR mužů 2020 – sekretariát. 

Úkol 135/5: Zaslat na FIDE žádost o titul FA pro Jiřího Krejnického – KR. 

Úkol 135/6: Dopracovat pravidla Klubu pro rozhodčí – KR ve spolupráci s M. Petrem. 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 134. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Pravidla pro tituly FIDE 
Příloha 3: Projekt Organizace sportu v KŠS v r. 2019 
Příloha 4: Zpráva z ME žen 2019 

Příloha 5: Newsletter 2019/5 
Příloha 6: Monitoring médií 2019/4 
Příloha 7: Konkurz na pořadatele MČR mužů 2020 

Příloha 8:  Sportovního kalendář 2019/2020 

Příloha 9:  Soutěžního řád ŠSČR 

Příloha 10: Přestupy k 17. 5. 2019 
Příloha 11: Zápis ze schůze KR 
 


