
 
 

 

 

Zápis ze 136. schůze VV ŠSČR 

Zlín, 18. června 2019 
 

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

 

Omluven: Michal Konopka 

 

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

Souralová (manažerka Šdš), Antonín Ambrož (předseda TK), Pavel Růčka (člen RK), Jan Hruška 

(předseda PŠS), Ladislav Záruba (sportovní sekretář), Jiří Novák (předseda MKŠS), Trang Křivánek 

Nguyenová (adm. pracovnice ŠSČR) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 10:05 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin 

Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 135. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 136/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 135. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 135. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 136. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 135. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 136. 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 manažera reprezentace mládeže P. Pisk 

10 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

11 Šachy do škol V. Souralová 

12 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

13 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

14 Zpráva předsedy STK J. Malec 

15 Zpráva sekretariátu F. Štross 

16 Zpráva předsedy OK F. Štross 

17 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

18 Různé   

19 Závěr   

 

Usnesení 136/2: VV ŠSČR schvaluje program 136. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 22. 5. – 17. 6. 2019: 

 

1) VV ŠSČR schválil předložený rozpočet položky V17.11. 

2) VV ŠSČR schválil nákup hromadné letenky pro reprezentační týmy na cestu do Batumi na ME 

družstev 2019. 

 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 
Zákon o zřízení národní agentury pro sport vrácený Poslanecké sněmovně je na programu schůze 18. 
6. 2019. Očekává se schválení. Dotace na 2020 bude ale každopádně vypisovat a následně i 
vyúčtovávat MŠMT.   

MŠMT pokračuje ve zveřejňování vyplacených dotací – program Můj klub zde.  

Přes přísliby navyšování rozpočtu sportu na úroveň Ministerstva kultury se v aktuální situaci hovoří i 
o hrozbě snížení rozpočtu sportu – ze 7 miliard o cca 0,5 mld. Kč. 

http://www.msmt.cz/sport-1/prehled-vyplacenych-financnich-prostredku-k-15-05-2019-v-2


 
 

 

 

Investiční žádost na MŠMT 
Předkládám podklady k žádosti do podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny 

sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže podle dohody na posledním VV.  

Před podáním chceme žádost ještě konzultovat s experty ČUSu.  

FIDE a ECU 
Petr Pisk se účastnil zasedání ECU v Rumunsku. Pro pořádání MEŽ 2021, ME mládeže 2022 i ME 

družstev mládeže 2021 máme vždy jednoho soupeře.  

Legislativa ŠSČR     
Klasifikační komise připravila k široké diskuzi otázky k dalšímu směřování šachové klasifikace. Zatím 

bez většího ohlasu, uvítám i názory z krajů.  

Různé 
Účastnil jsem se VV ČOV, VH ČKSOI, MS v softbalu. V nejbližší době plánuji VH ČUS v Nymburku či 

zahájení ODM v Liberci spojené s Konferencí o sportování mládeže v regionech. 

 

Usnesení 136/3: VV ŠSČR pověřuje sekretariát doplněním a podáním žádosti na MŠMT do 

podprogramu 133D 523. 

    

Usnesení 136/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.  

 

Úkol 136/1: Podat na MŠMT žádost do podprogramu 133D 523 – sekretariát – 28. 6. 

 

Úkol 136/2: Vložit na web výzvu ohledně přihlášek na EKP 2019 – sekretariát. 

 

Příloha 2: Klasifikační řád - rozcestník 
       

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 136/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 



 
 

 

 

 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 

Kniha od Jána Markoše 

V jednání je vydání nové šachové učebnice od slovenského velmistra Jána Markoše ve spolupráci se 

Slovenským šachovým svazem. Rozpočet je již víceméně poskládaný, nicméně ještě je nutné některé 

záležitosti se slovenskou stranou dovyjasnit. Nakladatelem knihy bude oficiálně ŠSČR. Po vyjasnění 

všech podmínek bude připraveno hlasování per rollam. 

 

Založení spořicích účtů 

Na našem hlavním běžném účtu u Monety nám kleslo úročení a vzhledem k výši prostředků, kterými 

ŠSČR momentálně disponuje, je vhodné založit přibližně 3 nové spořicí účty s pojištěním do výše 

vkladu. 

 

Usnesení 136/6: VV ŠSČR pověřuje hospodáře R. Svobodu zřízením nových spořicích účtů a převodem 

volných finančních prostředků vždy do výše pojištění vkladu. 

 

Usnesení 136/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

Úkol 136/3: Dovyjasnit se slovenskou protistranou podmínky k vydání knihy J. Markoše a připravit 

hlasování per rollam – R. Svoboda. 

 

Úkol 136/4: Zřídit nové spořicí účty a převést na ně volné finanční prostředky vždy do výše pojištění 

vkladu – R. Svoboda. 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace zaslal M. Konopka. 

 

Mitropa 2019 

Letošní Mitropa (Radenci, Slovinsko, 26. 5. – 4. 6.) proběhla pro naše týmy úspěšně. Mladý ženský 

celek, ratingově nejslabší v soutěži, obsadil 5. místo s 9 body za 3 výhry, 3 remízy a 2 prohry. Všechny 

hráčky si zvýšili své ELO, dohromady téměř o 100 bodů. Podrobnosti ve zprávě kapitána ženského 

týmu Petra Háby.  

Tým mužů vybojoval popáté v historii samostatné České republiky 2. místo a měl šance dokonce 

turnaj vyhrát. Získal 12 bodů za 5 výher, 2 remízy a 2 prohry. Další podrobnosti ve zprávě. KRÚ 

gratuluje a děkuje všem reprezentantům, kteří zanechali letos ve Slovinsku opravdu velmi dobrý 

dojem. Za 2. místo navrhujeme odměnit každého člena mužského celku částkou 4.000 Kč, celkem 

tedy 20.000 Kč.  



 
 

 

 

ME žen Antalya 2019 

Kapitán ženské reprezentace Petr Hába, který působil i jako trenér českých reprezentantek na 

letošním ME v Antalyi, doplnil svou zprávu (původně předloženou na 135. schůzi VV ŠSČR) o tomto 

turnaji. Krátce zhodnotil význam trenérů na těchto akcích a vyjádřil se i k výsledkově nepovedenému 

poslednímu kolu ME. Zprávu naleznete v příloze. 

 

Diskuse k navrhované aktualizaci Klasifikačního řádu 

V příloze zasílám podněty KRÚ k navrhované aktualizaci Klasifikačního řádu.  

 

ME seniorských týmů 2019, Mali Lošinj 

Ve zprávě KRÚ k 135. schůzi VV ŠSČR jsem zmiňoval stav příprav na letošní ME družstev seniorských 

týmů v Chorvatsku (17. - 26. 9.) Za poslední měsíc projevili zájem o účast někteří další renomovaní 

hráči, především GM Pavel Blatný. Zdá se, že by nebyl problém postavit dokonce dva týmy – jak 

v kategorii nad 50 let, tak v kategorii nad 65 let.  Znamenalo by to ale, že by si hráči museli některé 

náklady hradit sami, navržený rozpočet akce neumožňuje pokrýt dva týmy. Situaci musíme vyřešit 

nejpozději do 17. července 2019, kdy je uzávěrka přihlášek do soutěže. 

 

Diskuze: Chtělo by to pozvat P. Hábu přímo na schůzi VV a prodiskutovat s ním některé otázky ženské 

reprezentace osobně.  Zavolá mu M. Petr. 

 

Odsouhlasena byla prémie mužskému týmu ve výši 20.000 Kč za 2. místo na Mitropě, což je stejná 

částka, která byla schválena i předchozímu stříbrnému týmu. 

Usnesení 136/8: VV ŠSČR uděluje mužskému týmu, který vybojoval 2. místo na Mitropě 2019, prémii 

v souhrnné výši 20.000 Kč. 

Usnesení 136/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Úkol 136/5: Vyplatit prémie za Mitropa Cup 2019 – sekretariát. 

 

Příloha 3: Doplněná zpráva z ME žen 2019 

 

Příloha 4: Zpráva Mitropa - muži 

 

Příloha 5: Zpráva Mitropa – ženy 

 

9. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 
Zprávu manažera reprezentace mládeže uvedl P. Pisk. 
 



 
 

 

 

Podpora účasti talentů na silných turnajích 
Bylo vyhodnoceno grantové řízení Podpora reprezentačního výběru v roce 2019, viz příloha. 
Rozděleno bylo celkem 241.655 Kč. 
 
Účast na ME juniorských družstev v Pardubicích 
Organizátoři mají přihlášeno v kategorii chlapců do 12let celkem jedenáct družstev, což je velmi 
nevhodný lichý počet. Z tohoto důvodu se KPT rozhodla o přihlášení ještě jednoho družstva, 
nominováni byli Ondřej Winter, Tobiáš Day, Tadeáš Hladký, Tomáš Mohapl a Jiří Bouška. Kapitánem 
bude IM David Kaňovský. Náklady za toto družstvo se předpokládají ve výši 30.000 Kč, což pokryje již 
dříve schválená položka rozpočtu V3.5. 
 
Usnesení 136/10: VV ŠSČR schvaluje vyhodnocení grantového řízení Podpora reprezentačního výběru 
v roce 2019 a schvaluje převod částky 111.655 Kč z kapitoly IT (V6.1) do kapitoly turnajů (V3.7). 
 
Usnesení 136/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. 

 

Příloha 6: Vyhodnocení grantového řízení – Podpora reprezentačního výběru 2019 

 

10. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 10 let. Mistrovství Čech 
mládeže do 10 let uspořádá ŠK Most ve dnech 13. až 17. listopadu v Mostě. KM ŠSČR schválila 
propozice Mistrovství Čech mládeže do 10 let.  
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let uspořádá SK Slavia Orlová ve dnech 26. až 31. října 
v Koutech nad Desnou. 
 
KM ŠSČR vyhlásila opakovaný konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let, které se 
bude konat ve dnech 26. října až 2. listopadu 2019.  
 
KM ŠSČR vydala Rozpis Extraligy a 1. ligy mládeže. 
 
Ve dnech 1. až 2. června se uskutečnilo Mistrovství ČR družstev starších žáků. Mistrovství ČR vyhrála 
Beskydská šachová škola „A“. Současně s turnajem se konal Turnaj dvojic nejmladších žáku a turnaj 
pro doprovody. Akce se zúčastnil rekordní počet účastníků. Hrálo 629 hráčů a s doprovody bylo všech 
účastníků cca 950. KM ŠSČR projednává změnu systému soutěže. Společně s pořadatelem 
navrhujeme prodloužení akce o půl dne a zpomalení tempa hry. 
 

Předseda KM ŠSČR se 1. června 2019 zúčastnil zahájení Mistrovství ČR družstev starších žáků. 
 

https://www.chess.cz/podpora-ucasti-talentu-na-silnych-turnajich/


 
 

 

 

Předseda KM ŠSČR se 14. června 2019 zúčastnil zahájení Mistrovství ČR družstev mladších žáků. 
 

Předseda KM ŠSČR se 28. května společně s reprezentačním manažerem mládeže P. Piskem 
zúčastnil pohřbu Petra Palečka v Žilině. 
 
Usnesení 136/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 
 

11. Šachy do škol 
 
Zprávu šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 

30. 5. 2019 proběhla schůzka se zástupci (asistent z katedry primárního vzdělávání – matematika 

Vlastimil Chytrý a proděkan Černý) ústecké pedagogické fakulty, byla dohodnuta předběžně 

přednáška na téma Šachy do škol, přínos šachů pro děti (výhledově říjen-listopad 2019).  

25. 6. proběhne schůzka s proděkankou Vrabcovou na pedagogické fakultě v Hradci Králové.  

Další spolupráce (schůzky jednání) se rýsují na liberecké pedagogické fakultě a pedagogické fakultě 

v Č. Budějovicích, pan Havlíček přislíbil pomoc se zacílením na ty správné osoby (protože dosud na 

maily víceméně nereagovali).  

Bylo sepsáno memorandum o spolupráci projektu Šachy do škol a projektem Šachy do škol Ostrava a 

Střediskem volného času Korunka v Ostravě.  

V květnu bylo dokončeno promo video pro projekt Olympijský víceboj (jen budou drobné úpravy 

s umístěním loga), momentálně se chystají poslední práce na testech pro děti, což je v režii týmu 

z OV. 

Byla jsem oslovena panem Boleslavem, který požádal o projednání případné spolupráce při přípravě 

programu pro děti v příštím ročníku šachového festivalu 2020. Schůzka je naplánována na 24. 6. 

v Praze.  

Prostřednictvím systému ISPROM jsem požádala o zařazení přeboru škol do srpnového věstníku 

MŠMT, což by mělo usnadnit ředitelům škol vysílat jako doprovod s družstvy pedagogy školy.  

Martin Beil zveřejňuje online testy ke cvičebnicím 1. - 7., což umožní vyučujícím novým způsobem 

oživit výuku.  Sadu cvičebnic, metodiku a sbírku úloh mohou účastníci a doprovod vidět zde na 

turnaji.  

Školy mi posílají krátké zprávy o probíhajících školních turnajích a událostech, což velmi vítám a 

doufám, že jich bude stále více, aby bylo možné projekt Šach do škol propagovat. Mám i pozvánky na 

některé školní akce, např. ZŠ Curie využije šachovou tématiku na závěrečné školní slavnosti.  



 
 

 

 

Školy také začaly posílat závěrečné zprávy o kroužcích, veškerou zpětnou vazbu, připomínky i 

námitky, shrnu a poskytnu také krajským koordinátorům. 

Diskuze: J. Novák požádal, zda by se plánovaná přednáška na ústecké pedagogické fakultě na téma 

„Šachy do škol, přínos šachů pro děti“, mohla natočit a dát k dispozici. Pomohlo by to při dokazování 

přínosu šachu pro děti při různých dotačních a grantových projektech. 

J. Novák dále hovořil o situaci projektu na Ostravsku, který funguje nezávisle na ŠSČR. Jednak za 

podpory magistrátu Ostravy a jednak za podpory hejtmanství, která je ještě o stupeň výš. V rámci 

projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) se MKŠS podařilo na školách 

rozběhnout vzdělávací program na 3 roky za finanční podpory ve výši 9.000.000 Kč. Původní plán byl 

64 kroužků, nakonec se podařilo zapojit 105 kroužků za účasti 1.352 dětí, kterým se věnuje 38 

trenérů. Finanční podpora směřuje na zajištění šachového materiálu (1.750.000 Kč) a na zaplacení 

trenérů. Po ukončení projektu je MKŠS ochotný odprodat školám užívaný šachový materiál za 

symbolickou částku, ale podmínkou je, že daná škola si mezitím vyškolí nové trenéry anebo si zajistí 

finanční prostředky pro placení trenérů. Hodnocení projektu je velmi pozitivní a mnozí ředitelé škol si 

projekt pochvalují. 

VV vyjádřil uznání nad školním projektem MKŠS. Projekt ŠSČR by se jím mohl v mnoha ohledech 

inspirovat. 

Usnesení 136/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

12. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK uvedl A. Ambrož. 
 
TK schválila školení trenérů III. třídy pořádané KHŠS 12. – 16. srpna 2019, pořadatel předseda KM 

KHŠS pan Ondřej Ruda.  

 

TK schválila školení trenérů III. třídy. Pořádá ŠSOK, Richard Biolek st.  

Termíny: 18. – 20. října, 22. – 23. listopadu. 

Školení trenérů a seminář pro trenéry IV. třídy 23. listopadu. 

 

TK připravuje školení trenérů II. třídy se zahájením říjen 2019. Propozice jsou v příloze. 

 

Zpráva ze Semináře pro trenéry II. a vyšších tříd v Praze 18. května je v příloze. 

 

Metodické materiály na chess.cz se konečně dočkaly výrazné změny zásluhou Luboše Roška, Kateřiny 

Roškové, Martina Petra a Radima Borůvky. 



 
 

 

 

 

Z plánované knihy Koncovky mistrů je díl první (pěšcovky) hotov z cca 90 %. Návrh smlouvy 

nepředkládám, neboť jeden z autorů (p. M. Konopka) je do konce června mimo ČR. 

 

Usnesení 136/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

Příloha 7: Propozice školení trenérů II. třídy 

 

Příloha 8: Rozpočet školení trenérů II. třídy 

 

Příloha 9: Zpráva ze semináře trenérů 2. třídy v Praze 

 

Příloha 10: Budování týmu – prezentace Ježdík 

 

Příloha 11: Hikaru Nakamura – prezentace Ježdík 

 

13. Zpráva předsedy KMK 
 
Řešíme zapojení ŠSČR do projektu Olympijských festivalů 2020 v Brně a v Ostravě. 
 
Spolupracujeme s organizátory MČR žen ohledně komentovaných online přenosů. 
 
Vyrobili jsme nové diplomy ŠSČR. 
 
Usnesení 136/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 12: Newsletter 2019/6 
 
Příloha 13: Monitoring médií 2019/5 
 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

Byl završen Seriál GP ČR 2018/2019, připravuje se vypsání konkurzu na další ročník. 

 

Probíhá Mistrovství ČR žen (Praha 15. – 23. června). 

 

Probíhá přihlašování družstev do ligových soutěží 2019/2020. 



 
 

 

 

 

Rozdělení družstev do skupin 1. a 2. ligy bude realizováno po ukončení přihlášek. 

 

STK schválila převedení práva přihlásit družstvo do 1. ligy 2019/2020 z oddílu TJ Šakal Kozolupy na 

oddíl ŠK Líně. 

 

Je aktualizován Rozpis 1. a 2. ligy (plánovaně příloha č. 5, standardně změny oprávnění účasti po 

odřeknutí některých primárně oprávněných, převody práva atp.) i Extraligy (v návaznosti na přílohu č. 

5 Rozpisu lig). 

 

Usnesení 136/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci cenového fondu 13. ročníku (2019/2020) seriál Grand Prix 

ČR v rapid šachu ve výši 27.500,- Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020. 

 

Usnesení 136/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Magistrát hl. m. Prahy nám schválil, stejně jako v předchozích letech, dotaci 100.000 Kč na pořádání 

MČR v bleskovém šachu - viz grantový portál magistrátu. Pro letošní rok jsme žádali o vyšší částku 

(180.000 Kč) s tím, že bychom si na základě loňské vysoké účasti v Kongresovém centru pronajali 

ještě větší sál. Turnaj se tedy vzhledem k nenavýšenému grantu pravděpodobně odehraje ve stejném 

sále jako v předchozích letech. 

Proběhla schůzka s představitelkou společnosti Achileas Glass ohledně možné spolupráce a 

sponzoringu. Pravděpodobná je spolupráce v rámci prosincového MČR v bleskovém šachu. 

Ve spolupráci s AVE-Kontaktem a ŠK Světlá nad Sázavou byly na ECU zaslány nabídky na pořádání ME 

mládežnických týmů 2021, ME žen 2021 a ME mládeže 2022. 

Proběhly administrativně náročné přihlášky na ME mládeže v Bratislavě, celkem 158 přihlášených 

včetně doprovodných osob. 

Byly vyřízeny přihlášky a letenky na MS kadetů ve Weifangu (Čína). Ještě se řeší víza. 

Byly zakoupeny hromadné letenky na ME týmů v Batumi pro 12 osob. Jména konkrétních osob se 

mohou doplnit později. 

Na KŠS byly odeslány schválené podmínky projektu na podporu organizace sportu v krajských 

šachových svazech. 

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=fc52bc91-d7a8-4574-9ddb-d6272235cf9f&idForm=9ea49345-e298-488e-996a-4908c683cf54&idbo=c0368842-4cc0-4d3d-80cf-19fb63f2165b
https://www.achilleas.glass/


 
 

 

 

V příloze je přehled krajských členských příspěvků pro zaslání na jednotlivé kraje z období 1. 10. 2018 

– 30. 4. 2019. Celková částka činí 1.119.985 Kč. 

Vytvořeny smlouvy s pořadateli Mistrovství Čech HD 8 – 10, Mistrovství Moravy a Slezska mládeže a 

s pořadateli Finále přeboru škol. 

V rámci snahy o zvelebení šachové knihovny ŠSČR byla na základě schváleného rozpočtu odkoupena 

od Hany Modrové část knihovny po Břetislavu Modrovi. 

Sekretariát byl nápomocen předsedkyni KR Jiřině Prokopové při organizaci semináře pro rozhodčí v 

sobotu 8. června v Praze na Strahově. 

Byly vyřízeny tituly FM pro Richarda Stalmacha, Tomáše Ludvíka, Borka Bernarda a titul WFM pro 

Janu Zpěvákovou. Ke schválení byla na FIDE zaslána žádost o titul GM pro Lukáše Černouška a o titul 

FA pro Jiřího Krejnického. 

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

Online materiál byl zapůjčen na Memoriál Břetislava Modra, Memoriál Věry Menčíkové, na Open 

Teplice a na MČR družstev mladších žáků. 

Usnesení 136/18: VV ŠSČR schvaluje vyplacení krajských členských příspěvků ve výši 1.119.985 Kč. 

Usnesení 136/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Úkol 136/6: Uzavřít s Kongresovým centrem Praha smlouvu na pronájem hracího sálu pro MČR 

v bleskovém šachu 2019 – sekretariát. 

Úkol 136/7: Vytvořit návrh propozic pro MČR v bleskovém šachu 2019 – sekretariát. 

Úkol 136/8: Zaslat na KŠS krajské členské příspěvky – sekretariát. 

Příloha 14: Krajské členské příspěvky k proplacení 

Příloha 15: Krajské členské příspěvky – pohyb na účtu 

 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Registrace členů 
K 14. 6. nezaslaly seznam k registraci členů 2019 ještě 3 oddíly (TJ Jiskra Třeboň, Sokol Brumovice a 
Šachový klub Ostrožská Nová Ves). Momentálně je registrováno 19.516 členů a z toho 13.049 
s registrací, 6.453 bez registrace, 7 individuálních a 7 neplatících individuálních (pedagogové). 
 
Oddílové faktury 



 
 

 

 

K 14. 6. nemají uhrazenou fakturu s členskými příspěvky i po urgencích dva oddíly: ŠK Achát Turnov a 
Dolní Němčí. 
 
Přestupy 
K 14. 6. je vyřízeno 132 přestupů, viz příloha. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů v rámci trenérského semináře 2. třídy v Praze. Průběžně 
jsou aktualizovány třídy trenérů v rámci online testů 4. tříd. 
 
Třídy rozhodčích byly zaktualizovány v rámci školení R3 + semináře 2. a 3. tříd v Litoměřicích. 
 
Transformace nespolků 
V příloze je přehled, které z dotyčných nespolkových oddílů se již transformovaly na oddíl bez právní 
osobnosti, a které ještě ne. 
 
Diskuze: Je nutné zaurgovat všechny nespolkové oddíly, které ještě nezaslaly přihlášku jako oddíl bez 
právní osobnosti. Deadline k zaslání přihlášky je 30. 6. 2019. 
 
Úkol 136/9: Zaurgovat všechny nespolkové oddíly, které nezaslaly přihlášku jako oddíl bez právní 

osobnosti – Organizační komise. 

Usnesení 136/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 16: Přestupy k 17. 5. 2019 
 
Příloha 17: Přehled nespolkových oddílů 
 
 

17. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR zaslala J. Prokopová. 
 
Setkání rozhodčích 
Na Strahově proběhlo 8. 6. historicky první Setkání rozhodčích s podtitulem Pískáme společně a 
zúčastnilo se ho celkem 71 zájemců a 4 lektoři. Své zkušenosti z elitních turnajů zde přednesl IA Pavel 
Votruba a věříme, že se stal pro mnohé rozhodčí inspirací. Přednášku o Pravidlech s názvem „Šejdy, 
záludnosti a novinky“ za doprovodu videí věnovaných Pravidlům z pořadu V šachu velmi názorně a 
poutavě přednesl IA Ladislav Palovský. „Ligové soutěže a čeho se vyvarovat“ vycházející ze shrnutí 
kárných řízení 2006 – 2018 svým typicky rázným způsobem se špetkou humoru přednesl IA Jaroslav 
Benák. Předsedkyně KR potom zasvětila účastníky do problematiky anti-cheatingu, představila jsem 
plán prací KR ŠSČR, nastínila možnosti spolupráce s krajskými KR a získala zpětnou vazbu na některé 
projednávané otázky.  
 



 
 

 

 

Po skončení hlavního programu byly s krajskými předsedy KR a skupinkou zájemců projednávány 
navržené změny Statutu rozhodčích. V příštím týdnu budou materiály zaslány všem předsedům KR 
KŠS, včetně těch, kteří se nemohli zúčastnit a budou mít k dispozici jeden měsíc na to, aby se k nim 
vyjádřili.  
 
Pískáme bez hranic 
KR ŠSČR spustila program s názvem Pískáme bez hranic. Informace o něm je možné najít na stránkách 
komise. Program spočívá ve spolupráci aktivních rozhodčích s mezinárodním titulem s KR. Tito budou 
mít možnost požádat o příspěvek na cestování na mezinárodní turnaje výměnou za výpomoc komisi a 
práci pro Šachový svaz. 
 
Usnesení 136/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 

18. Různé 
 
Chess Masters a Chess Ladies 2019 
P. Pisk informoval o chystaném uzavřeném turnaji Chess Masters za spolupráce Česka, Slovenska a 
Rakouska, který se letos bude hrát v hotelu Zámecká Sýpka v Blansku za české organizace v termínu 
21. – 29. 9. Účast z české strany předběžně potvrdili GM Polák, IM Kočiščák, IM Kraus a IM Vykouk. 
Rozhodčím turnaje bude FA Petr Buchníček. 
 
Uzavřený turnaj pro ženy Chess Ladies se uskuteční za slovenské organizace v termínu 14. – 21. 9. 
v Modre – Piesoku. Česká účast je v kompetenci KRÚ. 
 
137. schůze VV ŠSČR 
137. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 20. srpna v Koutech nad Desnou během MEU mládeže. 
 
 

19. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi ve 13:37. 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
 

https://www.chess.cz/piskame-bez-hranic/
https://www.chess.cz/piskame-bez-hranic/


 
 

 

 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 136/1: Podat na MŠMT žádost do podprogramu 133D 523 – sekretariát – 28. 6. 
Úkol 136/2: Vložit na web výzvu ohledně přihlášek na EKP 2019 – sekretariát. 
Úkol 136/3: Dovyjasnit se slovenskou protistranou podmínky k vydání knihy J. Markoše a připravit 
hlasování per rollam – R. Svoboda. 
Úkol 136/4: Zřídit nové spořicí účty a převést na ně volné finanční prostředky vždy do výše pojištění 
vkladu – R. Svoboda. 
Úkol 136/5: Vyplatit prémie za Mitropa Cup 2019 – sekretariát. 

Úkol 136/6: Uzavřít s Kongresovým centrem Praha smlouvu na pronájem hracího sálu pro MČR 
v bleskovém šachu 2019 – sekretariát. 
Úkol 136/7: Vytvořit návrh propozic pro MČR v bleskovém šachu 2019 – sekretariát. 
Úkol 136/8: Zaslat na KŠS krajské členské příspěvky – sekretariát. 
Úkol 136/9: Zaurgovat všechny nespolkové oddíly, které nezaslaly přihlášku jako oddíl bez právní 
osobnosti – Organizační komise. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 135. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Klasifikační řád - rozcestník 
Příloha 3: Doplněná zpráva z ME žen 2019 

Příloha 4: Zpráva Mitropa - muži 

Příloha 5: Zpráva Mitropa – ženy 

Příloha 6: Vyhodnocení grantového řízení – Podpora reprezentačního výběru 2019 

Příloha 7: Propozice školení trenérů II. třídy 

Příloha 8: Rozpočet školení trenérů II. třídy 

Příloha 9: Zpráva ze semináře trenérů 2. třídy v Praze 

Příloha 10: Budování týmu – prezentace Ježdík 

Příloha 11: Hikaru Nakamura – prezentace Ježdík 

Příloha 12: Newsletter 2019/6 
Příloha 13: Monitoring médií 2019/5 
Příloha 14: Krajské členské příspěvky k proplacení 

Příloha 15: Krajské členské příspěvky – pohyb na účtu 

Příloha 16: Přestupy k 17. 5. 2019 

Příloha 17: Přehled nespolkových oddílů 
 
 
 


