
 
 

 

 

Zápis ze 137. schůze VV ŠSČR 

Kouty nad Desnou, 20. srpna 2019 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář, připojen přes Skype), Petr Pisk (manažer reprezentace 

mládeže), Venuše Souralová (manažerka ŠdŠ), Ladislav Záruba (sportovní sekretář), V. Veverka 

(předseda Komise rodičů), Antonín Ambrož (předseda Trenérské komise) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 16:30 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Martin Petr, ověřovatelem V. Novotný. 

 

2. Schválení zápisu ze 136. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 137/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 136. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 136. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 137. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 136. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 137. 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 137/2: VV ŠSČR schvaluje program 137. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 18. 6. – 19. 8. 2019: 

 

1) VV ŠSČR schválil zvýšení rozpočtových položek V14.1 až V14.4 v součtu o 75 000 Kč. 

2) VV ŠSČR schválil předloženou smlouvu s metodikem reprezentace mládeže S. Movsesjanem. 

3) VV ŠSČR schválil předloženou nájemní smlouvu s Kongresovým centrem Praha k pořádání MČR 

v bleskovém šachu 2019. 

4) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury organizátorů za účast české výpravy na ME 

mládeže 2019. 

5) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury ECU za účast české výpravy na ME mládeže 2019. 

6) VV ŠSČR schválil dotaci pořadateli Závěrečného extraligového trojkola 2020 ve výši 60.000 Kč 

a zavázal tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (součást V2.13). 

7) VV ŠSČR schválil dotaci pořadateli MČR mužů 2020 ve výši 500.000 Kč a zavázal tímto výdajem 

rozpočet ŠSČR 2020 (V2.1). 

8) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za účast našich týmů na ME družstev 2019. 

 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Sport a stát 



 
 

 

 

Byla schválena novela zákona o podpoře sportu, která mj. zřídila Národní sportovní agenturu, která 

od příštího roku přebírá od MŠMT kompetence v oblasti sportu. MŠMT bude naposled vyhlašovat 

dotační výzvy v oblasti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, posléze rozhodne o žádostech, 

vyplatí a vyúčtuje s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek dotace. V roce 2020 již bude 

vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Agentura. MŠMT definitivně ukončí 

činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021. 

 

Novela mění i některá důležitá pravidla kolem Rejstříku sportovních organizací. Od nabytí účinnosti 

novely dne 31. 7. 2019 budou povinné údaje do rejstříku zapisovat (a bezodkladně zaznamenávat 

změny) pouze jednotlivé sportovní organizace (např. sportovní kluby a tělovýchovné jednoty), které 

jsou ze zákona povinny zapsat požadované údaje, pokud jsou žadateli o dotace ze státního rozpočtu. 

Nově tedy bude přípustný pouze tzv. vlastní zápis sportovních organizací. K tomuto účelu se 

sportovní organizace zaregistrují na internetových stránkách rejstříku, kde jim současně bude 

vygenerována PDF žádost, kterou odešlou MŠMT (viz manuál tamtéž).  

 
Další významnou změnou vyplývající z novely je návrat rodných čísel jako identifikátorů sportovců. 

MŠMT, které spravuje Rejstřík do 31. 5. 2020, se pokusí u stávajících zápisů doplnit RČ z registrů. U 

nově zapisovaných sportovců budou muset RČ uvádět kluby. 

 

MŠMT informuje zapisované subjekty, jakmile bude Rejstřík na tyto změny technicky uzpůsoben. 

Každopádně pro nás z toho vyplývá potřeba aktualizace RPŘ a příslušných formulářů kvůli RČ. Aby 

byli v Rejstříku zapsáni všichni členové ŠSČR, protože to jistě bude jeden z hlavních dotačních 

ukazatelů, bude pak třeba zajistit: 

 

a) aby všechny členské spolky (a to tedy nejen ty, které samy žádají o dotace v programu Můj 

klub) zapisovaly všechny své členy evidované v ŠSČR, a to i průběžně 

b) aby členy oddílů bez právní osobnosti a individuální členy zapisoval ŠSČR 

 

Možnou cestou k zajištění a) je, že zápis v Rejstříku bude podmínkou vzniku a trvání členství v ŠSČR. 

 

Diskuze: VV předběžně souhlasí s navrženou cestou, předseda bude sledovat vývoj a připraví 

aktualizaci Registračního a přestupního řádu. 

 

Návrh státního rozpočtu na rok 2020 nadále počítá se snížením podpory sportu o 500 milionů. Počítá 

se ale s navýšením o letos uspořené prostředky. Mělo by se dotýkat především investicí. 

 

Investiční žádost na MŠMT 

V červnu jsme podali žádost na MŠMT a do této chvíle nemáme žádnou reakci (předběžné schválení 

záměru dorazilo 21. 8., pozn. ověř.). Obdobně jsou na tom i ostatní svazy, MŠMT je v době 

dovolených bez potřebných personálních kapacit, nejbližší porada vedení je plánovaná až na konec 

https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis


 
 

 

 

srpna. Nicméně vzhledem k tomu, že řada svazů žádala o dodávky, automobilky mají dodací lhůty v 

řádech měsíců a auto je potřeba převzít do konce roku, navrhuji rovnou spustit výběrové řízení na 

námi požadovanou dodávku, a to oslovením minimálně 3 dodavatelů s již schválenou specifikací a s 

možností smlouvu neuzavřít, pokud nebude naší žádosti na MŠMT vyhověno. Navrhuji zaúkolovat 

tímto sekretariát, kde by proběhlo i otevírání obálek tříčlennou komisí a vyhodnocení nabídek. U PC a 

on-line šachovnic si snad můžeme dovolit posečkat na rozhodnutí MŠMT, i když i to je k diskuzi.    

 

 

FIDE a ECU 

Nová administrativa FIDE zahájila veřejnou konzultaci několika chystaných materiálů, mj. nových 

Stanov FIDE či nových pravidel pro transfery. Široká veřejnost je do 27. 10. vyzývána k vyjádření 

ohledně případných změn v klasifikaci, konkrétně jde o zkrácení časových kontrol pro zápočet na FRL 

v klasickém šachu. Též se zkonkretizoval návrh na snížení poplatků FIDE na polovinu, z kterého 

vyplývá, že nás jako šachově rozvinuté země (skupina 1 z 5) se týká pouze částečná úleva při zápočtu 

partií na FRL.   

 

Různé 

Účastnil jsem se VH ČUS v Nymburku, zahájení ODM v Liberci spojené s Konferencí o sportování 

mládeže v regionech, jednání Ekonomické komise ČOV, zahájení Novoborské šachové corridy či 

italsko-české šachové akce Czech IT mate, kde bych rád veřejně poděkoval Italskému kulturnímu 

institutu a Erice Phamové za uspořádání této skvělé akce. Mediálně mě velmi zaměstnala kauza 

Igorse Rausise.  

 

Usnesení 137/3: VV ŠSČR pověřuje sekretariát výběrem dodavatele dodávky spolufinancované dotací 

z MŠMT v podprogramu 133D 523.    

 

Usnesení 137/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

 

Příloha 2: Dopis náměstka MŠMT pro sport K. Kováře k novele zákona o podpoře sportu 

 

Příloha 3: FIDE Transfer Regulation – návrh 

 

Příloha 4: FIDECharter.zip 

       
 

6. Kontrola úkolů 
 

V. Novotný informoval o průběžném plnění úkolů. 

https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/11769-qc-questionnaire-on-time-limits-for-rated-games.html
https://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/11728-list-of-q2-2019-presidential-board-decisions.html


 
 

 

 

  

Usnesení 137/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Čerpání rozpočtu ŠSČR k 31. 7. 2019 

 

V příloze je předkládán soubor s výsledky průběžného hospodaření svazu k 31. 7. 2019. Hospodaření 

svazu se vyvíjí dle schváleného plánu konferencí 23.2. Výdajové položky nejsou přečerpávány a 

plánované příjmy budou naplněny. Větší část výdajů bude realizována až v druhé polovině roku.  

 

Protože vyúčtování dotačních titulů bude v tomto roce obtížnější – kromě dotací MŠMT ve 

standardních programech je nutné vyúčtovat i dar ČOV – je nutné zpracovat revizi výdajových 

položek rozpočtu. 

 

Úkol 137/1: Členové VV a generální sekretář provedou revizi výdajových položek rozpočtu, které 

spravují a do 15. září předají hospodáři položky, které dle jejich odhadu nebudou dočerpány.  

 

Příloha 5: Hospodaření k 31. 7. 2019 

 

Výtisk knihy J. Markoše  

 

V neveřejné příloze předkládám podrobnou rozvahu vydání knihy Jána Markoše. Spoluautorství na 

knize přijal David Navara a práce na ní již byly zahájeny. Předpokládané předání rukopisu vydavateli 

je v na konci prvního čtvrtletí 2020. Zahájení prodeje v poslední čtvrtině roku 2020.  

 

Autor s navrženými podmínkami vydání souhlasí. Spolupráci na vydání předběžně schválil Slovenský 

šachový svaz. Podrobnosti spolupráce při vydání jsem projednal s členem VV SŠS a písemně předložil 

celému VV, který je nyní projednává.  

 

Usnesení 137/6: VV schvaluje celkový plán vydání knihy Jána Markoše a pověřuje hospodáře svazu 

uzavřením smlouvy s autorem. 

 

 

Spořící a termínované vklady 

 

U banky Moneta, kde máme na běžném účtu většinu finančních prostředků, kleslo na běžném účtu 

úročení na 0,5 %. Proto jsem jednal s bankami o podmínkách zřízení spořících a termínovaných 

vkladů. Na základě těchto jednání navrhuju uložit volné finanční prostředky svazu takto: 



 
 

 

 

 

Moneta bank: 

Termínovaný vklad na 12 měsíců, 1,0 mil. Kč, úročení 1,0% 

Termínovaný vklad na 24 měsíců, 1,0 mil. Kč, úročení 1,25% 

Termínovaný vklad na 36 měsíců, 0,5 mil. Kč, úročení 1,5% 

 

Equa bank 

Termínovaný vklad na 12 měsíců, 2,5 mil. Kč, úročení 1,2% 

 

Trinity bank 

Spořící účet bez omezení, 2,5 mil. Kč, úročení 1,38% 

K účtu je nutno zřídit běžný účet, vedení zdarma 

 

Diskuze: Hospodář seznámil VV ŠSČR s dalšími nabídkami od finančních institucí. Celkový plán je 

uložení 7,5 milionu Kč do spořících účtů a termínovaných vkladů. 

 

Usnesení 137/7: VV ŠSČR pověřuje hospodáře zřízením spořících účtů a termínovaných vkladů 

v maximální výši 2,5 milionu Kč na jeden peněžní ústav.   

 

Různé 

 

Spolu se sekretariátem jsme uzavřeli novou smlouvu s Vodafonem. Za stejnou cenu jsme získali 

drobné navýšení služeb o jeden datový tarif. 

 

Na žádost MŠMT byly úpravy a doplnění ve vyúčtování všech dotačních titulů roku 2018.  

 

Usnesení 137/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.  

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace zaslal M. Konopka. 

 

1. ME družstev 2019 

 

KRÚ schválila nominace na letošní ME družstev v Batumi (23.10. – 3.11. 2019), které navrhli kapitáni 

mužského týmu Zbyněk Hráček a ženského týmu Petr Hába. 

 

Nominace mužů:  

1. David Navara 2. Viktor Láznička 3. Thai Dai Van Nguyen 4. Jiří Štoček 5. Peter Michalík 



 
 

 

 

 

Nominace žen:  

1. Joanna Worek 2.Karolína Olšarová 3. Kristýna Petrová 4. Olga Sikorová 5. Magda Miturová 

 

Vyjádření obou kapitánů k provedeným nominacím v neveřejné příloze. 

 

2. Soustředění mužské a ženské reprezentace 2019 

 

Soustředění mužské reprezentace proběhne ve dnech 21. – 25. srpna v Malé Úpě. Zúčastní se ho 

reprezentanti David Navara, Viktor Láznička, Jiří Štoček, Peter Michalík, Jan Krejčí a Joanna Worek. 

Omluven je Thai Dai Van Nguyen (zápas s van Welym v Novém Boru). Přítomen bude kapitán mužské 

reprezentace Zbyněk Hráček a Michal Konopka. Jako lektor je na dvě přednášky pozván jeden 

z nejsilnějších korespondenčních hráčů současnosti Roman Chytilek. 

 

Soustředění ženské reprezentace proběhne ve dnech 22. – 25. srpna v Křinci u Nymburku. Zúčastní se 

ho reprezentantky Karolína Olšarová, Kristýna Petrová, Olga Sikorová, Magda Miturová, Tereza 

Rodshtein, Natálie Kaňáková a Nela Pýchová. Většinu tréninků povede kapitán ženské reprezentace 

Petr Hába, na jeden den přijede Vlastimil Hort a Michal Konopka.  

 

3. Seniorské soutěže 2019 

 

KRÚ nominovala na letošní ME družstev seniorských týmů v Chorvatsku (17.-26.9.) tým do kategorie 

nad 50 let s následující sestavou: Pavel Blatný, Vítězslav Priehoda, Michal Konopka, Marek Vokáč a 

Petr Špaček.  Na individuálním MS seniorů v Bukurešti (11. – 24. 11.) nás budou reprezentovat 

v kategorii nad 65 let Vlastimil Jansa (obhájce titulu) a Josef Juřek.  

 

4. Seniorské MS družstev v Praze 2020 

 

KRÚ nadále pokračuje v přípravách na seniorské MS týmů 2020 v Praze – respektujeme, že se jedná o 

významnou soutěž, která se u nás zatím nepořádala. Naším prvořadým úkolem je zajistit kvalitní a 

důstojnou reprezentaci ve všech kategoriích.  Rádi bychom postavili minimálně 6 oficiálních 

reprezentačních týmů napříč kategoriemi. Konkrétně 2 v kategorii mužů nad 50 let, 2 v kategorii 

mužů nad 65 let, 1 (nebo 2) v kategorii žen nad 50 let a 1 v kategorii žen nad 65 let. Oslovili jsme již 

řadu hráčů a o účast je slušný zájem. Například v kategorii mužů nad 50 let máme 15 potencionálních 

reprezentantů na 10 míst (dva týmy 4+1). Zásadní pro úspěch projektu bude, jakou částku se podaří 

prosadit k pokrytí nákladů.  Princip podpory ŠSČR by spočíval v tom, že by nikdo z reprezentantů nic 

neplatil (registrační poplatky za hráče a za tým, cestovné, ubytování). U dvou týmů (muži nad 50 let – 

„A“ tým, muži nad 65 let – „A“ tým) počítáme i s malým startovným pro hráče. Předkládáme 

předběžný rozpočet akce – je v maximální výši.  

 



 
 

 

 

Diskuze: Byl diskutován rozsah podpory, s tím, že by měl poměrově odpovídat jiným reprezentačním 

akcím v rozpočtu. V každé kategorii by měl být preferován jeden tým. Ještě nejsou známy podmínky 

účasti týmů ze strany organizátorů (Ave-kontakt), ty je potřeba nejdříve zjistit a na jejich základě 

zpracovat nový rozpočet. FIDE nejspíše odpustí týmům poplatky za účast jako u jednotlivců – poslali 

jsme k tomu žádost.  

  

5. Formát přeboru republiky mužů 

Podle KRÚ není dobré, aby se přebor republiky mužů hrál dlouhodobě jako open (momentálně od 

roku 2015 již počtvrté). Navrhujeme opět vyzkoušet uzavřený turnaj pro 10 nebo 12 hráčů nebo pro 

příští rok navrhovaný k.o. systém. Do úvahy přichází opětovné střídání uzavřeného turnaje a openu. 

 

Diskuze: Z konzultací s předními českými reprezentanty vyplynulo, že případná termínová kolize MČR 

s nejvyšší německou bundesligou je zásadní problém, který by měl významný vliv na úroveň MČR.   

 

6. Kauza I. Rausise 

KRÚ kvituje s povděkem ukončení kauzy I. Rausise. Zatím nemáme potřebu se k věci vyjadřovat a 

počkáme na konečný verdikt FIDE. 

 

Usnesení 137/9: VV ŠSČR nepřipouští kolizi MČR mužů 2020 s nejvyšší německou bundesligou. 

Usnesení 137/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

9. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 
Zprávu manažera reprezentace mládeže uvedl P. Pisk. 
 
Úsek mládežnické reprezentace funguje na principu maximální otevřenosti a zpětné vazby, a to jak 
od mládežníků a jejich rodičů, tak od trenérů. A právě zpětné vazby jsou veskrze pozitivní, například 
z letního tábora v Domašově, na který vyrazilo 13 podpořených reprezentantů. 
 

Mezi 136. a 137. schůzí VV ŠSČR proběhlo také několik významných reprezentačních akcí.  

 

ME juniorských družstev z pohledu Pavla Šimáčka: 

https://www.chess.cz/me-mladeznickych-tymu-v-pardubicich/ 

 

ME mládeže z pohledu šéftrenéra Michala Konopky: 

https://www.chess.cz/me-mladeze-pohledem-seftrenera-michala-konopky/ 

 
Mistrovství Evropy mládeže se zúčastnilo 101 dětí a 59 členů doprovodu. Mamutí akce s rozpočtem 
české výpravy přesahujícím 1,5 milionu Kč přinesla kladné ohlasy z řad mládežníků i dospělých. A také 

https://www.chess.cz/me-mladeznickych-tymu-v-pardubicich/
https://www.chess.cz/me-mladeze-pohledem-seftrenera-michala-konopky/


 
 

 

 

dvě medaile, o které se zasloužili Thai Dai Van Nguyen a Václav Finěk. Nejen jim, ale také dalším 
úspěšným účastníkům, trenérům a čerstvému mistrovi světa v rapid šachu do 8 let Jiřímu Bouškovi 
byly navrženy odměny v celkové výši přes 100 tisíc Kč. Podpora úspěšných talentů a jejich tréninku je 
jednou ze svazových priorit.  
 
Chystá se reprezentační soustředění mládeže, které má na starosti Sergej Movsesjan. Pozvaných 
bude 30 špičkových mládežníků. V Turecku letos proběhne olympiáda do 16 let, na kterou jako trenér 
vyrazí Lukáš Vlasák, vedoucím výpravy bude Petr Pisk. 
 
Diskutována byla úroveň Polofinále juniorů, především co se týká společenského chování účastníků. 
Situaci je nutno řešit a pořadateli pomoci, na akci bude přítomný druhý rozhodčí.  
 
Tým ZŠ u sv. Štěpána reprezentoval ČR na mezinárodní akci Belaya Ladya. 
 
Usnesení 137/11: VV ŠSČR schvaluje odměny za ME/MS mládeže: Thai Dai Van Nguyen - 20.000 Kč, 

Václav Finěk - 20.000 Kč, Kristýna Laurincová - 15.000 Kč, Jan Miesbauer - 7.500 Kč, Ondřej Švanda - 

7.500 Kč, Sophia Olivia Day - 7.500 Kč, Jiří Bouška – 20.000 Kč, trenéři Michal Konopka, Lukáš Vlasák, 

David Navara, Petr Pisk – 5.000 Kč každý.  

 
Usnesení 137/12: VV ŠSČR schvaluje navýšení rozpočtu Olympiády mládeže do 16 let, Turecko 2019 
(V3.3.) na 116 020 Kč. 
 
Usnesení 137/13: VV ŠSČR bere na vědomí nominaci na Olympiádu mládeže do 16 let, Turecko 2019: 
J. Kůsa, K. Laurincová, P. Špreňar, O. Švanda, J. Vojta, trenér Lukáš Vlasák, vedoucí výpravy Petr Pisk. 
 
Usnesení 137/14: VV ŠSČR schvaluje zvýšení rozpočtové položky V2.4. Polofinále juniorů o 9.900 Kč 
na odměnu druhého rozhodčího delegovaného svazem. Delegovaný rozhodčí má společně s 
pořadatelem právo vyloučit z turnaje hráče, kteří porušují pravidla společenského chování. 
 
Usnesení 137/15: VV ŠSČR schvaluje podporu ve výši 15.000 Kč týmu ZŠ u sv. Štěpána na turnaj 

Belaya Ladya. 

 

Usnesení 137/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. 

 

Úkol 137/2: Poděkovat dopisem úspěšným účastníkům ME – sekretariát. 

 

Úkol 137/3: Přepracovat směrnice pro odměny úspěšným účastníkům ME/MS mládeže a jejich 

trenérům. 

 

 

10. Zpráva úseku mládeže 
 



 
 

 

 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 

 

KM ŠSČR vyhodnotila opakovaný konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let. 

Mistrovství Čech mládeže do 16 let uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou dnech 26. října až 2. 

listopadu v Kořenově.  

 

KM ŠSČR rozdělila družstva do jednotlivých skupin Extraligy a 1. ligy mládeže. 

 

Předseda KM ŠSČR spolupracoval s reprezentačním manažerem mládeže P. Piskem na zajištění 

výpravy ŠSČR na ME v Bratislavě. 

 

Předseda KM ŠSČR zajistil přepravu a on-line materiálu na Mistrovství Evropy v Bratislavě a zpět. 

 

Komise mládeže schválila změnu rozpisu Mistrovství ČR mládeže 2020:  

 

Pro Mistrovství ČR mládeže 2020 má pořadatel MČR 3 divoké karty, po 1 divoké kartě v každé 

kategorii H10, H12 a H14.  

 

Pro Mistrovství ČR mládeže 2020 má KM ŠSČR 3 divoké karty, po 1 divoké kartě v každé kategorii 

H10, H12 a H14.  

 

Pro Mistrovství ČR mládeže 2020 má manažer reprezentace mládeže ČR 2 divoké karty do kategorie 

H16.  

 

Diskuze: Předseda komise rodičů Václav Veverka vyjádřil poděkování ŠSČR za zlepšení v úseku 

mládeže za poslední rok. Pochválil projekt Scoutingu, organizaci Mistrovství Evropy mládeže a také 

finanční podporu talentů. 

 

Usnesení 137/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

Usnesení 137/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR mládeže do 16 let ve výši 

75.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.1). 

 

Usnesení 137/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR juniorů a dorostenců ve výši 

120.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.3). 

 

Usnesení 137/20: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR mládeže do 8 let ve výši 25.000 

Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.2). 

 



 
 

 

 

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

V průběhu června jsem pracovala na vyplnění žádosti o zařazení Přeboru škol do srpnového věstníku 

MŠMT (zjednodušuje to ředitelům škol vysílat pedagogy jako doprovod na jednotlivá kola přeboru). 

Věstník dosud nebyl zveřejněn.  

V průběhu července byla podepsána dvě Memoranda o budoucí spolupráci (Pedagogická fakulta HK, 

Středisko volného času Ostrava). 

Absolvovala jsem schůzku s Petrem Boleslavem, kde jsme se dohodli na spolupráci při organizaci 

příštího ročníku Pražského šachového festivalu. (jednodenní program pro děti s možností propagace 

projektu Šachy do škol) 

V průběhu Open Klatovy jsem propagovala projekt Šachy do škol prostřednictvím promo stánku, 

odezva byla celkem kladná.  

Doplnění metodického materiálu pro vyučující šachu v MŠ a ZŠ – Dostalo se mi zpětné vazby, že 

vyučující by ocenili přehled řešení pro cvičebnici 1. díl, Martin Beil na tom pracuje, mělo by být 

hotové do konce srpna.  

Školy, které vyučovaly šachy jako předmět, měly poslat v červnu závěrečnou zprávu, částka 3000Kč 

byla vyplacena 12 školám. Záměr v příštím roce povýšit výuku šachu z kroužku na vyučovací předmět 

mi nahlásila ZŠ Lysá nad Labem.  

LearningChess – po domluvě s Martinem Petrem zapracujeme na větší propagaci LearningChess. 

7. - 8. 8. 2019 jsem se zúčastnila ECU School Chess Teacher Training Course, který vedl Jesper Hall. 

Kurz byl velmi zajímavý, protože byl z velké části zaměřen na praktické ukázky různých vyučovacích 

postupů a strategií, byl zakončen testem s možností získat certifikát ECU School Chess Teacher. 

Navrhla jsem panu Hallovi uspořádání stejného kurzu v ČR, což považuje za proveditelné, zbývá 

dořešit termín, místo, cenu.  

Od září nastupuji do dalšího zaměstnání na zkrácený úvazek, budu proto dostupná na telefonu jen 

v odpoledních hodinách a celou středu. O tomto budu informovat krajské koordinátory, školy 

zapojené v projektu i na webu.  

 

12. Zpráva předsedy TK 
 
Zpráva předsedy TK A. Ambrože. 



 
 

 

 

 

TK schválila Seminář pro trenéry IV. a III. tříd. Pořádá ÚKŠS v Rumburku v neděli 25. srpna. Organizace 

předseda TMK Pavel Chrz, přednáší GM Robert Cvek a IM Jiří Dufek.  

 

TK pořádá Seminář pro trenéry II. a vyšších tříd v Koutech nad Desnou v neděli 27. října při MMaS. 

Organizace Martin Beil. 

  

TK společně s Michalem Konopkou připravuje program šachových přednášek pro II. ročník dálkového 

studia na FTVS UK. První přednášky (šachové) by měly proběhnout o víkendech v září (13. - 15. nebo 

20. - 22.). 

 

Metodické materiály – 1. Díl Koncovky mistrů – pěšcové koncovky byl předán ke korektuře (M. Beil), 

grafikovi (Fišer), příprava vysázení (Čížek). Od autora zbývá předat pár listů. Kalkulace nákladů 

a příjmů poslána v excelové tabulce p. Svobodovi, Petrovi v kopii Konopkovi. 

 

Diskuze: R. Svoboda zkritizoval přípravu Koncovek mistrů, bude se ještě řešit. P. Pisk otevřel téma na 

Slovensku proběhlého školení trenérů FIDE, kde většina našich uchazečů obdržela „pouze“ titul FIDE 

instruktor (dříve bývalo běžné FIDE trenér) – byl poslán dotaz na FIDE.  

 

Usnesení 137/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK.  

 

 

13. Zpráva předsedy KMK 
 
Poslali jsme médiím tiskové zprávy k MČR školních týmů, MČR žen, účasti Davida Navary v Grand Prix 
a českých medailích na ME mládeže. 
 
Mistr Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyen měl pěkný rozhovor v Lidových novinách. 
 
Martin Petr vystoupil v šachových rozhovorech a reportážích ve Sportovních zprávách na ČT, Snídani 
s Novou nebo na Radiožurnálu. 
 
Na webu chess.cz vyšlo od 1. 7. do 15. 8. celkem 74 článků. 
 
Usnesení 137/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 6: Newsletter 7/2019 
 
Příloha 7: Newsletter 8/2019 
 
Příloha 8: Monitoring médií 6/2019 
 



 
 

 

 

 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

Proběhlo MČR žen (Praha 15.–23. června). 

 

Proběhlo MČR v rapidu jednotlivců (Pardubice 17.–18. července). 

 

Proběhly MČR (statuty v rámci Czech Open v červenci v Pardubicích) 4členných družstev (11.–14.), 

v bughouse (13.), v bleskovém maratonu (15.–16.) a ve Fischerových šachách (16.). 

 

Proběhlo MČR seniorů (Rychnov nad Kněžnou 10.–18. srpna). 

 

Byl vypsán a již i vyhodnocen konkurz Seriálu GP ČR 2019/2020. 

 

Byl vypsán konkurz na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy. 

 

Byl vypsán nový konkurz na pořadatele MČR mužů 2020. Předseda KRÚ upozornil na potencionální 

problém termínové kolize Bundesligy s turnajem MČR. 

 

Družstev přihlášená do ligových soutěží 2019/2020 byla rozdělena do skupin a jednotlivé skupiny byly 

(Pardubice 20. července) rozlosovány. 

 

Je aktualizován Rozpis 1. a 2. ligy i Extraligy (v návaznosti na rozdělení do skupin a losování a drobné 

opravy v nesoutěžních ustanoveních). 

 

Byly schváleny propozice MČR družstev v bleskovém šachu a v rapid šachu (Teplice 14. a 15. září). 

 

 

Usnesení 137/23: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2020 ve výši 250.000,- Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.2). 

 

Usnesení 137/24: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2020 v rapid šachu jednotlivců ve výši 

30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.5). 

 

Usnesení 137/25: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2020 v rapid šachu žen ve výši 20.000 Kč 

a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.6). 

 



 
 

 

 

Usnesení 137/26: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2020 seniorů ve výši 30.000 Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.8). 

 

Usnesení 137/27: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2020 v rapid šachu družstev ve výši 

30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.11). 

 

Usnesení 137/28: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2020 v bleskovém šachu družstev ve výši 

30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V2.18). 

 

Usnesení 137/29: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Prodloužení smlouvy s LearningChess 

K 31. 8. nám končí smlouva ohledně využívání online výukového portálu LearningChess. V příloze je 

návrh na prodloužení této smlouvy o 2 roky. Oproti stávající smlouvě bychom měli roční licenční 

poplatek přibližně o 10 % nižší (4.477 euro namísto 5.000 euro). Ostatní podmínky zůstávají stejné, 

tzn. neomezený počet licencí (ŠSČR zdarma poskytuje školám zapojeným do projektu Šachy do škol a 

oddílům zapojeným do projektu Podpora šachových oddílů a kroužků) a 50 % dělení zisku z platících 

uživatelů. 

Domnívám se, že se jedná o úspěšný projekt, který má od uživatelů vesměs pozitivní reakce a ve 

kterém bychom měli pokračovat. Dle údajů od maďarských vývojářů se do LearningChess od nás 

aktivně zapojilo 1.845 studentů ze 113 škol a oddílů, kteří prostudovali 30.328 lekcí a vyřešili 280.685 

úloh. To nejsou úplně špatná čísla, nicméně potenciál k růstu tam je stále značný. Ale to je především 

na nás a na propagaci. Nápady na zlepšení propagace již nějaké jsou. 

 

MČR v bleskovém šachu 2019 

Bude se hrát na stejném místě jako v předchozích letech – v Jižním sálu Kongresového centra Praha. 

S KCP již byla uzavřena smlouva o pronájmu. Opět se podařilo domluvit sponzorství se společností 

ChessBase, takže v mládežnických kategoriích budou zajištěny kvalitní softwarové věcné ceny. Novým 

sponzorem turnaje bude slovenská společnost Achilleas Glass, která vyhotoví unikátní umělecké 

poháry pro vítěze kategorie MČR open a pro vítězku kategorie MČR žen. V příloze je ke schválení 

návrh rozpisu. 



 
 

 

 

Zmocnění F. Štrosse 

K 31. 8. vyprší zmocnění F. Štrosse samostatně jednat za ŠSČR. V usnesení je návrh na prodloužení 

tohoto zmocnění o jeden rok. Po schválení je nutné podpisy předsedy i místopředsedy nechat ověřit, 

protože bez ověření se úřady a jiné instituce zdráhají plnou moc uznat. Po zkušenostech z poslední 

doby z jednání s různými úřady a společnostmi by bylo ideální na příští konferenci pozměnit stanovy 

a zahrnout gen. sekretáře mezi statutáry a následně jej nechat zapsat do spolkového rejstříku. 

MŠMT 

Na konci června byla na MŠMT podána žádost o investiční dotaci. Zatím bez reakce ze strany MŠMT. 

Neinvestiční programy by měly být vypsány během podzimu a naposledy je vypíše MŠMT. Pak by již 

vše mělo nově přejít pod agenturu. 

Faktura FIDE 

FIDE zaslala pololetní fakturu na 5.960 euro. V případě proplacení do 15. září budeme mít na další 

faktuře slevu ve výši 341,85 euro. Položky byly odkontrolovány a měly by být v pořádku. Proplacení 

faktury je nutné schválit, protože přesahuje částku 150.000 Kč. 

Tituly FIDE a licence rozhodčích 

Na červnovém kongresu FIDE byl schválen titul GM L. Černouškovi podmíněně na rating. Naopak titul 

IM pro J. Mikeše nebyl schválen, protože jedna norma nebyla uznána. Vyřízeny byly tituly FM pro T. 

Kučeru a P. Špreňara. 

Licence rozhodčích byly vyřízeny pro T. Baláčka, J. Vaculíka, J. Volence, J. Škuthana a R. Skoumala. 

FIDE začátkem srpna zaslala diplomy a odznaky za tituly z posledního období, které budou následně 

dotyčným hráčům a rozhodčím rozdistribuovány. 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Na webu byly založeny ligové soutěže družstev na sezónu 2019/2020. 

Domluvena spolupráce s Českými Drahami – benefity pro členy svazu (jak pro jednotlivé členy svazu, 

tak pro organizátory turnajů).  

Vytvořena smlouva s pořadatelem Mistrovství Čech HD U16. 

Online přenos byl zajištěn na MČR žen a na exhibičním zápase Navara – Vocaturo. 

K 31. 8. končí naše smlouva u Vodafonu. Ve spolupráci s R. Svobodou se jedná o nové smlouvě za 

výhodnějších podmínek. 

https://www.chess.cz/benefit-pro-cleny-sscr-sleva-od-ceskych-drah/


 
 

 

 

Ve spolupráci s M. Petrem a M. Konopkou byl u Monety změněn způsob přihlašování do internet 

banky. Místo certifikátu se odpovědné osoby přihlašují pomocí sms. 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 59 lidí. 

 

Usnesení 137/30: VV ŠSČR schvaluje prodloužení předložené smlouvy s LearningChess do 31. 8. 2021. 

Usnesení 137/31: VV ŠSČR schvaluje předložený Rozpis MČR v bleskovém šachu 2019. 

Usnesení 137/32: VV ŠSČR schvaluje zmocnění F. Štrosse samostatně jednat za ŠSČR do 31. 8. 2020. 

Usnesení 137/33: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury FIDE ve výši 5.960 euro. 

Usnesení 137/34: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Úkol 137/4: Nechat ověřit podpisy na zmocnění F. Štrosse – V. Novotný, M. Petr. 

Úkol 137/5: Proplatit fakturu FIDE – sekretariát – 10. 9. 2019. 

Příloha 9: Faktura FIDE 

Příloha 10: Rozpis položek na faktuře FIDE 

 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Registrace členů 
K 9. 8. nezaslaly seznam k registraci členů 2019  3 oddíly (TJ Jiskra Třeboň, Sokol Brumovice a Šachový 
klub Ostrožská Nová Ves). Momentálně je registrováno 19.504 členů a z toho 13.114 s registrací, 
6.376 bez registrace, 7 individuálních a 7 neplatících individuálních (pedagogové). 
 
Oddílové faktury 
K 9. 8. nemají uhrazenou fakturu s členskými příspěvky i po urgencích dva oddíly: ŠK Achát Turnov a 
Dolní Němčí. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů v rámci školení trenérů 4. třídy ve Starém Městě a školení 
trenérů 3. třídy v Táboře. 
 
Třídy rozhodčích byly zaktualizovány v rámci rozhodcovské konference v Praze. 
 
Transformace nespolků 



 
 

 

 

V příloze je přehled, které z dotyčných nespolkových oddílů se do 30. 6. transformovaly na oddíl bez 
právní osobnosti, a které ne. Drtivá většina se transformovala, pouze 4 oddíly ne (ŠK PORG, DDM 
Kolín, GPJP CHESS CLUB a ŠK MDDM Úvaly), čímž se tyto oddíly rozpadly a jejich členové se stali 
individuálními členy. 
 
Žádost o změnu federace K. Sargsjana 
K. Sargsjan požádal o změnu federace z ARM na CZE. Bližší podrobnosti jsou v neveřejné příloze. K. 
Sargsjan u nás má trvalý pobyt a dlouhodobě hraje za pražský tým ŠK Aurora. KRÚ a STK s přestupem 
souhlasí. 
 
Usnesení 137/35: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti K. Sargsjana na FIDE ohledně změny federace 
z ARM na CZE. 
 
Usnesení 137/36: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 11: Přehled nespolkových oddílů 
 

17. Zpráva předsedkyně KR 
 
Zprávu předsedkyně KR zaslala J. Prokopová. 
 
Změna složení 
Svůj odchod z KR ŠSČR oznámil dlouholetý člen a bývalý předseda IA Petr Harasimovič. Předsedkyně 
KR navrhuje VV ŠSČR, aby na jeho místo nastoupil jako člen FA Jan Sikora. 
 
Překlady 
KR dokončila překlad nové verze dokumentu General Regulations for Competitions (platnost od 
července 2019), neboli Turnajová pravidla FIDE.  
 
Tituly 
Titul FIDE Lecturer získala předsedkyně KR a nyní KR požádala o tento titul pro IA Petra Zárubu.  
 
Anti-cheating 
KR zapůjčila detektory kovu pro účely kontrol proti podvádění pro festival Czech Open v Pardubicích a 
pro ME mládeže v Bratislavě. 
Dále byla zveřejněna populárně-naučná práce na téma anti-cheating, v níž se všichni rozhodčí a další 
zájemci mohou dozvědět více informací z dané problematiky. 
 
FA seminář v Bratislavě 
Při ME mládeže v Bratislavě proběhl seminář pro FIDE rozhodčí v angličtině pod vedením českého 
lektora. Semináře se zúčastnilo 7 národních rozhodčích z 5 federací, z toho pouze jeden Čech. 
 
Usnesení 137/37: VV ŠSČR schvaluje překlad Turnajových pravidel FIDE a ukládá vedoucímu extraligy, 

aby s nimi seznámil extraligové oddíly. 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=13302515


 
 

 

 

Usnesení 137/38: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Harasimoviče a schvaluje přijetí nového 
člena Jana Sikory. VV ŠSČR děkuje Petru Harasimovičovi za jeho práci. 
 
Usnesení 137/39: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR.  

Příloha 12: Turnajová pravidla FIDE   
 

 

18. Různé 
 
Diskuze: Na základě žádosti Petra Boleslava byla projednána podpora Pražského mezinárodního 
šachového festivalu (Prague International Chess Festival) v roce 2020. 
 
Usnesení 137/40: VV ŠSČR schvaluje podporu ve výši 200.000 Kč na Prague International Chess 
Festival 2020 a pověřuje hospodáře Rostislava Svobodu jednáním o uzavření smlouvy. 
 
Diskuze: Na základě článku 4.4d) Stanov ŠSČR má VV ŠSČR v mimořádných případech pravomoc 
vyloučit člena ze ŠSČR. 
 
Usnesení 137/41: VV ŠSČR vylučuje Igorse Rausise ze ŠSČR za hrubé porušení stanov ŠSČR 
a poškození zájmů ŠSČR. 
 
Úkol 137/6: Poslat rozhodnutí o vyloučení ze ŠSČR I. Rausisovi a informovat FIDE. 
 
 
Termín 138. schůze VV ŠSČR 
138. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 1. října v Praze na Strahově. 
 
 

19. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi ve 23:30. 

 

 

 

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

Zapsal:  Martin Petr                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 
 
 



 
 

 

 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 137/1: Členové VV a generální sekretář provedou revizi výdajových položek rozpočtu, které 
spravují a do 15. září předají hospodáři položky, které dle jejich odhadu nebudou dočerpány. 
 
Úkol 137/2: Poděkovat dopisem úspěšným účastníkům ME – sekretariát. 

 

Úkol 137/3: Přepracovat směrnice pro odměny úspěšným účastníkům ME/MS mládeže a jejich 

trenérům. 

 

Úkol 137/4: Nechat ověřit podpisy na zmocnění F. Štrosse – V. Novotný, M. Petr. 

Úkol 137/5: Proplatit fakturu FIDE – sekretariát – 10. 9. 2019. 

Úkol 137/6: Poslat rozhodnutí o vyloučení ze ŠSČR I. Rausisovi a informovat FIDE. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 136. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Dopis náměstka MŠMT pro sport K. Kováře k novele zákona o podpoře sportu 
Příloha 3: FIDE Transfer Regulation – návrh 
Příloha 4: FIDECharter.zip 
Příloha 5: Hospodaření k 31. 7. 2019 
Příloha 6: Newsletter 7/2019 
Příloha 7: Newsletter 8/2019 
Příloha 8: Monitoring médií 6/2019 
Příloha 9: Faktura FIDE 
Příloha 10: Rozpis položek na faktuře FIDE 
Příloha 11: Přehled nespolkových oddílů 
Příloha 12: Turnajová pravidla FIDE   
 
 

 
 

 

       
 
 
 


