
 
 

 

 

Zápis ze 138. schůze VV ŠSČR 

Praha, 1. října 2019 
 

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

 

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

Souralová (manažerka Šdš), Antonín Ambrož (předseda TK), Ladislav Záruba (sportovní sekretář) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:10 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin 

Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 137. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 138/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 137. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 137. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 138. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 137. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 138. 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 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 138/2: VV ŠSČR schvaluje program 138. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 21. 8. – 30. 9. 2019: 

1) VV ŠSČR schválil podání žádosti Jana Sikory o titul IA na FIDE. 

 
2) VV ŠSČR schválil podání žádosti Zdeňka Fialy o titul FA na FIDE. 

3) VV ŠSČR schválil nový prémiový řád reprezentace. 

4) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za Evropský klubový pohár 2019 ve výši 12.994 euro. 

5) VV ŠSČR schválil komisi pro vyhodnocení nabídek týkající se investiční dotace MŠMT ve složení 

Martin Petr, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, František Štross a Jan Židů. 

6) VV ŠSČR schválil přesun 50.000 Kč z rozpočtové položky V12. 7 Projekt PR výdaje do položky V12. 

10 Reprezentační soupravy. 

 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

 
Sport a stát 
Není mnoho novinek kolem zápisů do Rejstříku, do kterých budou členy nově zapisovat přímo oddíly. 
Proto zatím čekáme s úpravou RPŘ. Zatím ale nadále předpokládáme, že zápis v Rejstříku bude 
podmínkou vzniku členství v ŠSČR. 
 
MŠMT vypsalo nové výzvy na investice a informuje o dalším postupu v administraci a výplatách 
v programu Můj klub. Mediálně se objevují příběhy TJ/SK, které letos nedostanou dotaci, protože 
v rámci loňského vyúčtování neodevzdali dokument s informací, že vrací od státního rozpočtu 0 Kč. 

 
FIDE a ECU 



 
 

 

 

Nejvýznamnější událostí byl Presidential board FIDE, kde je i zmínka o nás týkající se výmazu GM 
Rausise. Čekáme na výsledek řízení před Etickou komisí FIDE, který by mohl být znám do konce 
listopadu. V druhé půlce prosince by mělo proběhnout GA, které by mělo mj. schválit úlevy 
v poplatcích. I na náš popud by to nakonec měly být všechny seniorské soutěže (tedy včetně  
pražského MS sen. družstev 2020), 40% sleva na poplatky mládežnických MS a pro nás jako šachově 
rozvinutou zemi kategorie I pak už jen přídavných 30 % zápočtů na FRL zdarma. 
 
Z dalších usnesení zaujme zvážení zákazu kouření na FIDE turnajích či zřízení MS klubů. Též kritika 
k práci a podkladům některých komisí. 
 
Dále jsme s Trenérskou komisí FIDE řešili publicitu výsledků trenérských testů, kde se přes prvotní 
instrukci zdá, že nakonec o tuto informaci bude moct žádat pouze každý jednotlivý uchazeč přímo. 
 
Poslali jsme FIDE seznam nejdůležitějších akcí v ČR do 7/2020. 
 
ECU – byly obodovány turnajové nabídky. Na ME mládežnických družstev 2021 neuspěly Kouty nad 
Desnou proti Bukurešti. U spojené nabídky na ME žen 2021 a ME mládeže 2022 neuspěla 
černohorská nabídka na ME mládeže (naše byla výrazně lepší), ale ohledně ME žen by měl 
rozhodovat Kongres ECU (naše nabídka byla lepší, ale rozdíl nebyl vyšší než 15 %). 
 
Na Kongres v Batumi při ME týmů se krom Petra Piska chystá i Martin Petr a Jiřina Prokopová. 
 
Řešíme s ECU projekt ChessWhere.com. 
  
Různé 
Účastnil jsem se VV ČOV a jednání komise Neolympijských sportů ČOV. 
 
Usnesení 138/3: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.  
 
Úkol 138/1: Zaslat na ECU podklady k projektu ChessWhere.com – sekretariát. 

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 138/4: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 



 
 

 

 

Většina členů VV a zodpovědných vedoucích komisí předložila předpoklad čerpání (chybí úsek 
reprezentace mládeže) rozpočtu do konce roku 2019.  

Proběhla jednání s pořadatelem Prague International Chess Festival a byla přijata kompromisní 
varianta podpory akce Šachovým svazem. Svaz bude nominovat jednoho reprezentanta do turnaje 
Masters, čtyři do turnaje Challengers, deset juniorů a juniorek do openu. Příspěvek na startovné 
těchto hráčů zůstává ve výši z roku 2019. Dále pořadatel v rámci festivalu uspořádá propagační 
šachové akce v rámci projektu Šachy do škol a filmový festival s šachovou tématikou, které svaz 
podpoří částkou 50.000 Kč. Hospodář svazu připraví s pořadatelem písemnou smlouvu o využití 
příspěvku. 

Při jednání s bankami byly připraveny k podpisu smlouvy o zřízení spořícího účtu v Trinity bank a v 
Equa bank a běžný účet v bance Creditas, který bude využit pro investiční dotaci  MŠMT a později a 
po jejím vyúčtování pro běžný platební styk. Úročení na běžném účtu je smluvně dohodnuto na 1,1 % 
procenta do výše vkladu 2,5 mil. Kč a 1,2 % nad tuto částku.  

Slovenský šachový svaz na svém zasedání  schválil návrh ŠSČR na podíl při vydání knihy Jáno Markoše. 
Hospodář svazu nyní nachystá návrh smlouvy s autorem knihy Jáno Markošem a dohodne písemně 
podrobnosti spolupráce realizace se Slovenským šachovým svazem (technické podmínky 
objednávky). 

Dostali jsme odpověď na písemné dotazy zaslané na MŠMT v souvislosti s realizací investiční dotace. 
Odpovědi poměrně výrazně ovlivní průběh realizace nákupu investic. Na rozdíl od ostatních dotací je 
nutné finančně uzavřít nákup do 31. prosince, splatnost faktur je nutno ve smlouvách dodržet 30 
dnů, rozhodnutí o přidělení dotace se v případě úplných podkladů o nákupu předaných MŠMT 
nejpozději 4. října dají očekávat do tří týdnů. 

AVE kontakt Pardubice zaslal návrh propozic MS seniorů v šachu, které se uskuteční v roce 2020 v 
Praze. Hospodář na základě propozic a dalších podkladů připraví návrh smlouvy o podmínkách 
uspořádání akce mezi ŠSČR a AVE kontaktem.  

Usnesení 138/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 
Soustředění mužské a ženské reprezentace 2019 
Soustředění mužské reprezentace (21. – 25. srpna 2019, Malá Úpa) i ženské reprezentace (22. – 25. 
srpna 2019, Křinec u Nymburka) proběhly podle plánu a bez závad. Mužského se zúčastnili 
reprezentanti David Navara, Viktor Láznička, Jiří Štoček, Peter Michalík a Joanna Worek, ženského 
Karolína Olšarová, Kristýna Petrová, Olga Sikorová, Magda Miturová, Tereza Rodshtein, Natálie 
Kaňáková a Nela Pýchová. Zprávy obou kapitánů, Zbyňka Hráčka a Petra Háby, kteří zodpovídali za 
tréninkový obsah akce, naleznete v příloze. 



 
 

 

 

 
Další reprezentační trénink je připraven na 9. října, kdy se v Praze sejde širší ženská reprezentace 
s Vlastimilem Hortem a Michalem Konopkou.  
 
Seniorské soutěže 2019 
Sekretariát ŠSČR potvrdil přihlášky Vlastimila Jansy a Josefa Juřka na individuální MS seniorů 
v kategorii nad 65 let v Rumunsku (11. - 24. 11). 
 
Na letošním ME družstev seniorských týmů (Mali Lošinj, Chorvatsko, 17. - 26. 9.) obsadil náš tým v 
kategorii nad 50 let s 12 body za 5 výher, 2 remízy a 2 prohry čtvrté místo za Ruskem, Chorvatskem a 
Slovinskem. Tým tak obhájil své startovní nasazení, konečný výsledek lze považovat za průměrný. 
Hráli jsme v následující sestavě: Pavel Blatný (3/7), Vítězslav Priehoda (3,5/7), Marek Vokáč (5/7), 
Michal Konopka (5/8) a Petr Špaček (5/7). 
 
ME v rapidu a bleskovém šachu 2019 
Na ME v rapidu a bleskovém šachu v Tallinu (4. - 8. 12) nás budou reprezentovat Vlastimil Babula, Jiří 
Štoček (pouze v rapidu) a Martin Červený (přeborník ČR v rapidu 2019). Vzhledem k vysokým cenám 
v oficiálním hotelu, nabízeném organizátory, jsme byli nuceni hledat jiné možnosti ubytování. 
  
ME družstev Batumi, 23. 10 – 3. 11. 2019 – další přípravy 
V období mezi 137. a 138. schůzí VV ŠSČR byl schválen per rollam prémiový řád reprezentace, který 
bude platit již na ME družstev v Batumi. 
 
Zajišťoval se nocleh v Praze z 22. na 23. října před odletem na soutěž, zájem měli čtyři členové 
výpravy – Hráček, Hába, Sikorová a Worek. 
 
Nominace českých hráčů do uzavřených turnajů na Pražský šachový festival 2020 
KRÚ nominovala na základě dohody mezi ŠSČR a organizátory Pražského šachového festivalu 2020 
následující hráče do uzavřených turnajů: David Navara (předpoklad A turnaj), Lukáš Černoušek (B 
turnaj - na základě výsledku na MČR mužů 2019), Thai Dai Van Nguyen (B turnaj), Jan Krejčí (B turnaj), 
Tadeáš Kriebel (B turnaj). 
 
Diskuze: Diskutovalo se k předběžnému rozpočtu MS seniorských družstev 2020. Dohodnuto, že strop 
činí 200.000 Kč dohromady pro obě kategorie. VV ŠSČR chce podpořit především reprezentační A 
družstva. 
 
P. Pisk informoval o uzavřeném turnaji Chess Masters, který proběhl na konci září v hotelu Zámecká 
Sýpka v Blansku za podpory Vlastimila Chládka.  
 
Usnesení 138/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

Příloha 2: Soustředění muži – závěrečná zpráva 

 

Příloha 3: Soustředění žen – závěrečná zpráva 

 

https://www.chess.cz/chess-masters-blansko-2019/


 
 

 

 

9. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 
Zprávu manažera reprezentace mládeže uvedl P. Pisk. 
 
V rekreačním středisku Na Trojáku proběhlo v termínu 18. – 22. 9. letošní druhé reprezentační 
soustředění mládeže. P. Pisk informoval o jeho vydařeném průběhu a o plánu práce do budoucna. 
 
Usnesení 138/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu manažera reprezentace mládeže. 

 

10. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 

KM ŠSČR schválila propozice 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.  

 

Vedoucí skupin rozlosovali jednotlivých skupin Extraligy a 1. ligy mládeže a vydali úvodní zpravodaje.  

 

KM ŠSČR řeší problematiku převodu 1. ligy mládeže z ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. na Šachový klub 

Lípa, z.s. 

 

Předseda KM ŠSČR se 7. září 2019 zúčastnil zahájení Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu mládeže v 

Třešti. 

 

Usnesení 138/8: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR družstev mladších žáků ve výši 

25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.7). 

 

Usnesení 138/9: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR družstev starších žáků ve výši 

25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.6). 

 

Usnesení 138/10: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli republikového kola Přeboru škol v šachu 2020 

ve výši 90.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.10). 

 

Usnesení 138/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu komise mládeže. 

 

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

https://www.chess.cz/zarijove-sachove-soustredeni-reprezentacni-mladeze/
https://www.chess.cz/zarijove-sachove-soustredeni-reprezentacni-mladeze/


 
 

 

 

 

Olympijský víceboj – šachy jsou zařazené, školy a učitelé dostali informace. OV – Richard Adamec 

ještě přislíbil zveřejnit článek na jejich webu, abychom mohli odkazovat a propagovat propojení 

šachu a OV. V rámci článku bude zveřejněné i video, můžeme pak plně využít na chess.cz. 

Oslovila jsem znovu pracovníky Pedagogických fakult (UHK, ZČU, UJEP), aby určili konkrétní termín 

konání přednášky na téma Královská hra šachy a její vliv na rozvoj dětí. Odeslala jsem jim stručný 

obsah, celou přednášku mám připravenou, jen doplňuji některé detaily do prezentace. Zatím se mi 

ozvala jen paní Vrabcová z UHK  s tím, že určitě ano, ale datum teprve dodají. 

Jiří Havlíček mě informoval, že do spolupráce Šachy do škol se zapojilo město České Budějovice. 

Každé škole, kde se budou šachy vyučovat jako předmět, bude město vyplácet dotaci na příspěvek 

vyučujícímu (1.500 Kč hrubého měsíčně). Na pedagogické fakultě je v nabídce seminář schválený 

MŠMT, ale bohužel zatím nebyl otevřen pro nezájem studentů. Nabídla jsem vedení fakulty také 

přednášku pro studenty, zatím bez odezvy.  

Vyzvala jsem v rámci informačního newsletteru krajské koordinátory o uspořádání seminářů pro 

učitele/metodických setkání učitelů v průběhu podzimu, na tyto akce mohou čerpat finance 

z rozpočtu Šdš.  

Začínají se hlásit nové školy, ale zatím nepřišel hlavní nápor přihlášek (převažují dotazy), většinou 

vyčkávají do 20. října, předpokládám, že to je kvůli tomu, až budou mít přesný přehled o počtu dětí 

kvůli objednávce cvičebnic s nulovým poštovným. 

Oslovila mě Iva Rašková s prosbou o propagaci soutěže Zlatý oříšek, čemuž jsem vyhověla, Jiří Bouška 

je určitě nadějný kandidát na vítězství. 

Absolvovala jsem další schůzku s Petrem Boleslavem, kde jsme se dohodli na konkrétních 

podrobnostech v organizaci dětského dopoledne v rámci Pražského šachového festivalu 2020. 

(jednodenní program pro děti s možností propagace projektu Šachy do škol).  

23. 10. pojedu na Konferenci Ostravské impulsy pro vzdělávání do Ostravy, kde máme přislíbenou 

možnost prezentovat projekt Šachy do škol a LearningChess v rámci dopoledne Talentmanagementu 

(akci pořádá město Ostrava, pozvání máme od SVČ Korunka) 

30. 11. - 1. 12. se koná London Chess Conference, letos s podtitulem Chess and Female 

Empowerment. Chci se zúčastnit a navrhuji, aby se konference zúčastnila i Lenka Kůsová 

z Karlovarského kraje.  

Doplnění metodického materiálu pro vyučující šachu v MŠ a ZŠ – Přehled grafického řešení pro 

cvičebnici 1. -7. díl zpracuje slečna Všetulová na doporučení M. Beila (6.000 Kč). 

Žádám VV ŠSČR o schválení pořízení 14 kusů reklamního poutače (roll up) Šachy do škol a 15 kusů 

reklamního poutače LearningChess. Tyto dostanou k používání krajští koordinátoři.  



 
 

 

 

Žádám VV ŠSČR o schválení nákupu soupravy Plyšachy (pawnie.cz, 14.000 Kč), budou využity pro PŠF.  

Tato souprava zůstane v majetku ŠSČR k dalšímu využití. 

Mám poptávku z několika škol, které mají zájem o zapůjčení šachovnic (Lysá nad Labem (zapůjčeno), 

DinoSchool Prague, ZŠ Pelhřimov…)  

Žádám VV ŠSČR o schválení nákupu školních šachových souprav a nástěnných šachovnic v hodnotě  

50.000 Kč. (našla jsem levné vyhovující na e-shopu sachy.cz, souprava 315Kč  + nástěnná přenosná 

900Kč) Tyto budou zapůjčovány na základě výpůjčního protokolu s podpisem vedení školy, s termíny 

navrácení vždy do 30. června. 

Diskuze: Dohodnuto, že ohledně reklamních poutačů nejdříve proběhne diskuze s jednotlivými 

krajskými koordinátory, a pak se nechají vyrobit pouze pro ty, kteří o poutače stojí. K nákupu 

soupravy Plyšachy není nutné schválení VV, pokud se vejde do rozpočtu Šdš. Před nákupem je však 

nutné vyřešit skladování, protože na pražském sekretariátu již není příliš volného místa. Před 

nákupem školních šachových souprav je nutné ještě provést inventarizaci materiálu v Šdš. Některé 

školy stále mají původní materiál, který se kupoval na začátku projektu. 

Usnesení 138/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Úkol 138/1: Provést inventarizaci šachového materiálu na školách – V. Souralová a sekretariát. 

 

12. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK uvedl A. Ambrož. 
 
V Královehradeckém kraji proběhlo úspěšně, pod vedením Ondřeje Rudy, školení trenérů III. třídy 

zakončené zkouškami 14. září. Úspěšně absolvovalo 13 účastníků. 

 

Seminář pro trenéry IV. a III. tříd organizovaný Pavlem Chrzem uspořádal Ústecký kraj 25. srpna. 

Zatím neznám závěrečnou zprávu (hlášení o školení/semináři). 

 

Seminář pro trenéry druhých a vyšších tříd proběhne v neděli 27. října při MMaS mládeže v Koutech 

nad Desnou. Přednáší: 4 hod. Radek Hanuš, certifikovaný lektor ČOV, 3 hod. David Kaňovský, 1 hod. 

A. Ambrož. Organizačně zajistí A. Ambrož 

  

Připravované školení trenérů II. tříd má k termínu 26. září pouze 9 zájemců a další dva nesplňují 

podmínky. TK navrhuje začátek školení T2 přesunout na rok 2020. 

 

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



 
 

 

 

grafik, databáze a sázení p. Čížek, obálku p. Fišer. Od autora zbývá předat pár listů. Kalkulace nákladů 

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

 

Diskuze: Zazněla kritika P. Chrze za nedodání závěrečné zprávy ze školení/semináře trenérů 

konaného 25. srpna a určen termín 25. říjen 2019 pro dodání všech potřebných podkladů, jinak 

nebudou třídy z tohoto semináře zaevidovány. 

 

K vydání metodického materiálu Koncovky mistrů měl delší proslov R. Svoboda. Aby se projekt 

konečně posunul dopředu, tak technickou stránku věci si vezme na starosti sám, metodickou stránku 

odborná komise. 

 

Usnesení 138/13: VV ŠSČR stanovuje termín 25. 10. 2019 pro zaslání závěrečné zprávy a všech 

potřebných podkladů ze školení/semináře organizovaném P. Chrzem 25. srpna 2019, jinak nebudou 

třídy z tohoto školení/semináře zaevidovány. 

 

Usnesení 138/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

13. Zpráva předsedy KMK 
 
Poslali jsme médiím tiskovou zprávu ke startu šachové extraligy. 
 
25. 10. proběhne v Brně druhý ročník šachové šaliny. Veřejnost srdečně zveme. Na náměstí Svobody 
v centru Brna bude šachový stánek, v budově Dopravního podniku proběhne simultánka s GM 
Polákem. 
 
Připravujeme spuštění online registrace do ŠSČR. 
 
Usnesení 138/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 138/4: Newsletter 9/2019 
 
Příloha 138/5: Monitoring médií 8/2019 
 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

Byl přidělen statut MČR amatérů 2020 (ELO < 2200) open turnaji TJ Vlčnov 30. 4. – 3. 5. 2020 a byly 
schváleny propozice. 
 



 
 

 

 

Byl zahájen Seriál GP ČR 2019/2020, proběhly 2 turnaje (Turnov a Dolní Benešov). 
 
Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele MČR mužů 2020, proběhne v Plzni 23. – 31. 8. 2020 
(pořadatelem Šachový klub 64 Plzeň, z.s.). 
 
Proběhlo MČR 2019 čtyřčlenných družstev v blesku i rapidu (14. a 15. 9. 2019 v Teplicích). 
 
Ligové soutěže 2019/2020 jsou připraveny k zahájení sezóny, právě (s ELO FIDE k 1. 10.) vycházejí 
úvodní zpravodaje (včetně přehledu delegací rozhodčích). 
 
Vyhodnocení konkurzu na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy probíhá za spolupráce KR 
(posouzení nabízených hracích prostor). 
 
Připravují se konkurzy na ostatní MČR v roce 2020, tj. MČR žen, MČR seniorů, MČR v rapidu mužů, 
MČR v rapidu žen a MČR družstev v rapidu a MČR družstev v blesku. 
 
Diskuze: Probíralo se řízení extraligy a snaha o její větší profesionalizaci. Mnoho týmů ji dotuje 
mnohamilionovými částkami a očekávají lepší servis ze strany svazu. Ne zcela se osvědčuje 
nejednotný čas začátku zápasů. Ze strany extraligových oddílů byl zaregistrován požadavek na školení 
ohledně online přenosů. 
 
Usnesení 138/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2019/2020 (příspěvek na účast 
v Evropském poháru družstev) ve výši 30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V1.9). 
 
Usnesení 138/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
Úkol 138/2: Uspořádat školení na online přenosy partií – R. Borůvka. 

15. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
MŠMT 

Na konci srpna přišla z MŠMT zpráva, že naše žádost o investiční dotaci (na automobil, počítačovou 

sestavu a online šachovnice) byla předběžně navržena k financování spolu s výzvou k doložení dalších 

podkladů pro vydání rozhodnutí. Na základě této výzvy byli osloveni vybraní dodavatelé s žádostí o 

zaslání nabídek dle předem určené specifikace.  

 

Projekt databáze historických šachových fotografií 
Se slovenskými kolegy (pan Hrtko) byl předběžně domluven společný projekt na vytvoření databáze 
historických šachových fotografií, která by byla dostupná na webech ŠSČR a SŠZ v sekcích věnujících 
se historii šachu. Rádi bychom do projektu zapojili co nejvíce šachových historiků a sběratelů. 
Základem této databáze bude rozsáhlý fotoarchiv po Břetislavu Modrovi. 
 



 
 

 

 

Registrace reprezentačních akcí 

MS Indie U14-U18 – tým je registrován a zaplacen. Vedoucí výpravy je S. Berezjuk (doprovodnou 

osobou pak Lhotský). Velké problémy s vyřizováním víz. Indičtí organizátoři nefungující. Veškerou 

komunikaci a organizaci zajišťoval výhradně sekretář ŠSČR L. Záruba. Mělo by se stanovit, co to 

znamená být vedoucím výpravy.. 

MS Indie do 20 let – tým je registrován a zaplacen. Vedoucím výpravy je P. Neuman. 

ME Týmů – Batumi – vše zaplaceno, registrována výprava (12 osob).    

ECC – proběhla registrace a částečná platba (platba proběhla za Nový Bor a Unichess, chybí Lysá - 

nedodali travel údaje, bez toho nelze vydat fakturu a zaplatit) - 4 týmy – 3 mužské (Lysá, Nový Bor, 

Unichess) + 1 ženský – AVE Nový Bor.  

MS Seniorů Rumunsko – V. Jansa a p. j. Juřek zaregistrováni a zaplaceni. 

Olympiáda do 16 let Turecko – výprava registrována a zaplacena. Vedoucím výpravy/trenérem bude 

Lukáš Vlasák, bude zde doprovázet i P. Pisk. 

ME rapid a Blitz Youth a dospělí Tallin – registrováni Babula, Štoček a Červený (zatím nezaplaceni), 

z mladých pak projevil zájem Bára. 

AMS 2020 

Ve spolupráci s KRÚ byla na Českou asociaci univerzitního sportu zaslána širší nominace na 

Akademické mistrovství světa 2020, které se uskuteční v polské Bydgoczczi  v termínu 11. – 16. září 

2020. Do kategorie open byli nominováni Nguyen Thai Dai Van, Jan Vykouk, Tomáš Kraus, Jakub 

Půlpán a Martin Hollan a do kategorie žen Nataša Richterová, Natálie Kaňáková a Nela Pýchová. 

S ČAUS se 9. října k širší nominaci uskuteční schůzka. 

 

Tituly FIDE 

Na zářijové prezidentské schůzi FIDE byl schválen titul FA J. Krejnickému. Vyřízeny byly tituly FM pro 

Jakuba Petra a titul WFM pro Sofii Přibylovou. Na FIDE byla zaslána ke schválení žádost o titul IA pro 

Jana Sikoru a o titul FA pro Zdeňka Fialu. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Na webu probíhá zakládání krajských soutěží družstev. Zároveň proběhla úprava webu k extralize. 

 

S chess24 byl domluven extraligový online přenos partií. 

 

Ve spolupráci s AVE kontaktem byl na FIDE ke schválení zaslán návrh propozic MS seniorských týmů, 

které se uskuteční v březnu v Praze. 

 



 
 

 

 

Ve spolupráci s R. Svobodou byla od září uzavřena nová a výhodnější smlouva s Vodafonem týkající se 

mobilního a datového tarifu pro zaměstnance. 

 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 80 lidí. 

 

Sekretář L. Záruba byl přijat na studium Sportovní diplomacie organizované ČOV. Počátek studia 

v říjnu 2019 (v průběhu podzimu 2019 celkem šest víkendů). 

 

Diskuze: Probíraly se došlé nabídky k investiční dotaci, vyhodnocení výběrové komise a návrhy 

kupních smluv. Diskuze proběhla také k odpovědnosti za svěřené děti na reprezentačních akcích a 

k dokumentům, které jsou potřeba. 

 

Usnesení 138/18: VV ŠSČR potvrzuje společnost HS Automobil s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku 

osmimístné dodávky a schvaluje předloženou kupní smlouvu. 

 

Usnesení 138/19: VV ŠSČR potvrzuje společnost PPS Computer s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku 

počítačové sestavy a schvaluje předloženou kupní smlouvu. 

 

Usnesení 138/20: VV ŠSČR potvrzuje společnost H.S.H. Sport s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku 

online šachovnic a schvaluje předloženou kupní smlouvu. 

 

Usnesení 138/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 138/3: Zaslat na MŠMT doplnění povinné dokumentace ohledně investiční dotace – sekretariát. 

Úkol 138/4: Připravit všechny nutné dokumenty k odpovědnosti za svěřené děti na reprezentačních 

akcích – sekretariát – 29. 2. 2020. 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy OK uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
Momentálně je evidováno 19.707 členů a z toho 13.425 s registrací, 6.277 bez registrace, 8 
individuálních a 7 neplatících individuálních (pedagogové). K 27. 9. nezaslal seznam k registraci členů 
2019  1 oddíl - Sokol Brumovice. 
 
Oddílové faktury 
V posledním zářijovém týdnu bylo vygenerováno a na oddíly odesláno 318 faktur s doregistrací 
členských příspěvků od 1. 5. 2019, platbami za přestupy, cizince, startovné v ligových soutěžích, 
pokuty a turnajové poplatky za FIDE elo a LOK ČR. 



 
 

 

 

 
Přestupy a cizinci 
5. 9. skončil přestupní termín. Vyřízeno bylo 444 přestupů. Cizinců bylo k 25. 9. zaregistrováno 235, 
viz přílohy. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů v rámci školení – semináře trenérů 3. třídy v Hradci 
Králové 
 
Třídy rozhodčích byly zaktualizovány v rámci následujících školení a seminářů: 
 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - Valašská Bystřice 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd -Orlová 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - Choceň 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - Olomouc 
 
Žádost o změnu federace L. Fuchse a W. Terpstry 
Slovák L. Fuchs a Nizozemec W. Terpstra požádali o přestup do české federace. Bližší podrobnosti 
jsou v neveřejných přílohách. Oba u nás mají trvalý pobyt a dlouhodobě hrají soutěže družstev. KRÚ a 
STK s přestupem souhlasí. 
 
Usnesení 138/22: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti L. Fuchse na FIDE ohledně změny federace ze SVK 
na CZE. 
 
Usnesení 138/23: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti W. Terpstry na FIDE ohledně změny federace z 
NED na CZE. 
 
Usnesení 138/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkol 138/5: Zaslat žádost o změnu federace L. Fuchse a W. Terpstry na FIDE – sekretariát. 
 
Příloha 6: Přestupy 2019 
 
Příloha 7: Cizinci 2019 
 
 

17. Různé 
 
139. schůze VV ŠSČR 
139. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 19. listopadu v Praze na Strahově od 13:00. 
 
 

18. Závěr 
 

https://ratings.fide.com/profile/14912554
https://ratings.fide.com/profile/1016687


 
 

 

 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:45. 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 138/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 137. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 138/2: VV ŠSČR schvaluje program 138. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 138/3: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.  

Usnesení 138/4: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 138/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 138/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Usnesení 138/8: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR družstev mladších žáků ve výši 

25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.7). 

Usnesení 138/9: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli Mistrovství ČR družstev starších žáků ve výši 

25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.6). 

Usnesení 138/10: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli republikového kola Přeboru škol v šachu 2020 

ve výši 90.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V4.10). 

Usnesení 138/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu komise mládeže. 

Usnesení 138/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 138/13: VV ŠSČR stanovuje termín 25. 10. 2019 pro zaslání závěrečné zprávy a všech 

potřebných podkladů ze školení/semináře organizovaném P. Chrzem 25. srpna 2019, jinak nebudou 

třídy z tohoto školení/semináře zaevidovány. 

Usnesení 138/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 

Usnesení 138/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 138/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2019/2020 (příspěvek na účast 
v Evropském poháru družstev) ve výši 30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2020 (V1.9). 
Usnesení 138/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 138/18: VV ŠSČR potvrzuje společnost HS Automobil s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku 

osmimístné dodávky a schvaluje předloženou kupní smlouvu. 

Usnesení 138/19: VV ŠSČR potvrzuje společnost PPS Computer s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku 

počítačové sestavy a schvaluje předloženou kupní smlouvu. 

Usnesení 138/20: VV ŠSČR potvrzuje společnost H.S.H. Sport s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku 

online šachovnic a schvaluje předloženou kupní smlouvu. 



 
 

 

 

Usnesení 138/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 138/22: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti L. Fuchse na FIDE ohledně změny federace ze SVK 
na CZE. 
Usnesení 138/23: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti W. Terpstry na FIDE ohledně změny federace z 
NED na CZE. 
Usnesení 138/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 138/1: Provést inventarizaci šachového materiálu na školách – V. Souralová a sekretariát. 
Úkol 138/2: Uspořádat školení na online přenosy partií – R. Borůvka. 
Úkol 138/3: Zaslat na MŠMT doplnění povinné dokumentace ohledně investiční dotace – sekretariát. 

Úkol 138/4: Připravit všechny nutné dokumenty k odpovědnosti za svěřené děti na reprezentačních 

akcích – sekretariát – 29. 2. 2020. 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 137. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Soustředění muži – závěrečná zpráva 

Příloha 3: Soustředění žen – závěrečná zpráva 

Příloha 138/4: Newsletter 9/2019 
Příloha 138/5: Monitoring médií 8/2019 
Příloha 6: Přestupy 2019 
Příloha 7: Cizinci 2019 
 
 
 


