
 
 

 

 

Zápis ze 139. schůze VV ŠSČR 

Praha, 19. listopadu 2019 
 

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

 

Omluven: Jan Malec 

 

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

Ambrož (předseda TK), Jiřina Prokopová (předsedkyně KR), Jiří Novák (předseda MKŠS), Jan Lamser 

(prezident ŠSČR) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:12 M. Petr. Úvodem pogratuloval jménem VV zaměstnankyni sekretariátu Trang 

Křivánek Nguyenové k jubileu a omluvil menší zpoždění předsedy V. Novotného. Zapisovatelem byl 

určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 138. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 139/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 138. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 138. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 139. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 138. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 139. 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 úseku mládeže Z. Fiala 

10 Šachy do škol V. Souralová 

11 Zpráva předsedy TK A. Ambrož 

12 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva předsedkyně KR J. Prokopová 

15 Zpráva sekretariátu F. Štross 

16 Zpráva předsedy OK F. Štross 

17 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 139/2: VV ŠSČR schvaluje program 139. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 2. 10. - 18. 11. 2019: 

1) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za náklady ŠK Joly Lysá na Evropském klubovém poháru 2019 
ve výši 6.551 euro. 

 
2) Na základě doporučení KM ŠSČR a bodu 6.1 Soutěžního řádu schválil VV ŠSČR převod soutěže 1. 

ligy mládeže z ŠK ORTEX Hradec Králové na Šachový klub Lípa a zároveň dle bodu 2.10 Ekonomické 

směrnice schválil poplatek za převod soutěže ve výši 5 000 Kč. VV ŠSČR schválil převod soutěže na 

základě výjimečnosti stavu, kde se dva šachové kluby dohodly na sloučení až těsně před startem 

soutěže. 

3) VV ŠSČR schválil úhradu zálohové faktury na digitální šachovnice firmě H.S.H Sport s.r.o. ve výši 

195 000 Kč. 

4) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za počítačovou sestavu ve výši 176.660 Kč. 

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

 
Sport a stát 
Vyhlášen dotační program na Organizaci sportu – podmínky jsou obdobné loňskému roku. 

  

Můj klub – z 5.950 žádostí byla k 13. 11. 2019 navržena dotace u 5.449 žadatelů v celkovém objemu 

přes 1.269 mld. Kč., z toho bylo k tomuto datu vyplaceno 4.461 spolků v celkové výši více než 1.057 

mld. Kč. U 67 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení. U 337 žadatelů dojde k zamítnutí 



 
 

 

 

dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou. Zbývá 130 klubů. U 70 z těchto klubů se 

odstraňují nedostatky v žádostech a 60 klubů na výzvu k opravě nereaguje. 

ČUS vyzývá neúspěšné žadatele ke sdělení důvodů zamítnutí – legislativně-právní oddělení ČUS nabízí 

k tomuto zdarma právní pomoc.  

I do budoucna se počítá s tím, že program pro kluby bude pro stát v podpoře sportu stěžejním.  

 

14. 11. proběhla na Strahově pod taktovkou ČUS porada předsedů svazů, kde představil své vize 

předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička doprovázen mj. místopředsedou I. Lukšem.  

 
FIDE a ECU 
Nejvýznamnější událostí bylo General Assembly ECU, kde ŠSČR zastupoval Petr Pisk. ECU nám 

přidělilo pořadatelství ME žen 2021 a ME mládeže 2022! Více v přiložené zprávě.  

 

Odevzdali jsme ECU data pro projekt ChessWhere.com.   

 

Zúčastním se 30. 11. prvního ročníku slavnostního vyhlášení evropských šachových cen Golden pawn 

v Monaku.  

 

Organizace sportu v KŠS 

Přikládám průběžný stav hodnocení KŠS dle materiálu schváleného na 135. schůzi VV ŠSČR.  

V části c) schváleného projektu navrhuji všem KŠS plnou podporu ve výší 17500 Kč. Nejlépe byly 

s 96% vyhodnoceny kraje Pražský, Pardubický a Moravskoslezský – gratuluji a děkuji. Přinejmenším 

na hodnocení 3 a horší by měla vedení krajů reagovat zlepšením práce v daném úseku, podrobnosti 

k hodnocení poskytnou případně příslušní předsedové komisí.  

O něco složitější je situace v části a), tedy u spolkového rejstříku. Pouze 3 kraje mají vše v pořádku. 

Pěti chybí pouze loňská účetní závěrka, dalším chybí závěrek vícero či dokonce nejsou zapsaní zvolení 

statutáři. Dle schváleného projektu mají KŠS čas k nápravě do konce listopadu. Nápravu je potřeba 

oznámit F. Štrossovi, aby změnu zkontroloval a příslušně navýšil podporu za tuto oblast.  

Do konce listopadu pak vyhodnotíme i poslední oblast, krajské internetové stránky. Začátkem 

prosince by pak KŠS mohly na celkovou částku vystavit jedinou fakturu. 

Různé 

Účastnil jsem se dvou zasedání komise Neolympijských sportů ČOV a zasedání komise pro ekonomiku 

a marketing ČOV. 

 

Diskuze: P. Pisk okomentoval svoji zprávu z Kongresu ECU a informoval o změně místa konání 

šachového olympiády 2020, která se z Chanty-Mansijsku přesune do Moskvy. Termín olympiády je 5. 

- 18. srpna. 

 



 
 

 

 

Usnesení 139/3: VV ŠSČR schvaluje vyhodnocení části c) projektu Organizace sportu v KŠS v r. 2019.   

 

Usnesení 139/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.    

 

Příloha 2: Zpráva delegáta FIDE a ECU Petra Piska  

Příloha 3: Organizace sportu v KŠS v r. 2019 – průběžné hodnocení  

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 139/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 

Čerpání rozpočtu ŠSČR k 31. 10. 2019 

V příloze je předkládán soubor s výsledky průběžného hospodaření svazu k 31. 10. 2019. V době 

zpracování hospodaření nebyly zaúčtovány mzdy a pražská pokladna a tyto výdaje se ještě 

v hospodaření neprojevily. Hospodaření svazu se vyvíjí dle schváleného plánu Konferencí ŠSČR. 

Výdajové položky nejsou přečerpávány a plánované příjmy budou naplněny. 

 

Některé položky nejsou zcela vyčerpány nebo doúčtovány, i když akce již proběhly. 

 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2020 

Ministerstvo školství vypsalo o dva měsíce dříve jednotlivé dotační programy. Po určení výše dotace 

je svaz povinen provést takzvanou akceptaci rozhodnutí, kde je nutné předložit aktualizovanou výši 

rozpočtu programu. Dle dotačních pravidel se vazba rozpočtu programu s rozpočtem svazu 

prohlubuje. Protože se s ohledem na urychlení vypsání programu předpokládá dřívější akceptace, 

byly letos zahájeny práce na rozpočtu s předstihem. 

 

Správci jednotlivých kapitol rozpočtu předložili své požadavky. Některé úseky (reprezentace mládeže, 

částečně reprezentace dospělých, šachy do škol) své rozpočty teprve tvoří a některé položky jsou 

proto převzaty z letošního roku. 



 
 

 

 

První verze rozpočtu je proto pouze součtem jednotlivých požadavků a je podkladem pro diskusi na 

VV, kde bude určena základní úvaha o prioritách svazu na rok 2020 a jejich vlivu na tvorbu rozpočtu.  

Na příjmové straně byly položky jednotlivých kapitol určeny ze skutečnosti roku 2019 (včetně 

dotačních programů). 

MČR mužů, Plzeň 2020, smlouva 

VV je předkládána smlouva s pořadatelem MČR mužů. Ve smlouvě, která byla projednána 

v příslušných komisích a projednána členy VV v internetové diskusi, jsou zapracovány na návrh 

pořadatele dvě doplnění (zažluceny). 

 

V původním návrhu byl dále navržen termín listiny FIDE rozhodný pro určení žebříčku hráčů k 1. 4. 

2020. Reprezentačním úsekem byl navrhován posun tohoto termínu blíže k začátku turnaje. Naopak 

pořadatel požadoval posun na 1. ledna 2020. Ve smlouvě proto zůstává původní termín. 

MS seniorských družstev, Praha 2020, smlouva s pověřeným pořadatelem 

Návrh smlouvy vychází z návrhu propozic pořadatele a z podmínek pro uspořádání akce. Rámcové 

podmínky pořádání byly projednány s pořadatelem a s vedoucím úseku reprezentace. 

 

Prague Chess Festival, Praha 2020, smlouva s pořadatelem 

Návrh smlouvy vychází z delšího vyjednávání s pořadatelem. Rámcové podmínky pořádání byly 

projednány s pořadatelem a v diskusi s členy VV a tento návrh je výsledkem těchto jednání. 

Ujednání smlouvy budou promítnuta do jednotlivých kapitol rozpočtu (část doprovodného festivalu 

do rozpočtu ŠdŠ a KMK). 

Kniha Jána Markoše, autorská smlouva 

V neveřejné příloze předkládám návrh autorské smlouvy Jána Markoše. Vychází z rozvahy schválené 

na 137. schůzi VV.  

 

Různé 

Probíhá jednání s galerií Dolmen o ukončení smlouvy na provoz skladu publikací Šachového svazu. 

 

Diskuze: Dohodnuto, že rozpočet se bude koncipovat do mínusu maximálně 2 – 2,5 milionu. 

Hospodář byl pověřen dopracováním rozpočtu na příští schůzi VV. 

 

Usnesení 139/6: VV ŠSČR schvaluje smlouvu s pořadatelem MČR mužů 2020 v Plzni. 

 

Usnesení 139/7: VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy s pořadatelem MS seniorských družstev 2020 

v Praze a pověřuje hospodáře jejím projednáním s pořadatelem a zajištěním podpisu. 

 



 
 

 

 

Usnesení 139/8: VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy s pořadatelem Prague Chess Festivalu 2020 a 

pověřuje hospodáře zajištěním jejího podpisu. 

Usnesení 139/9: VV ŠSČR schvaluje návrh autorské smlouvy s Jánem Markošem a zplnomocňuje 
hospodáře a předsedu svazu zajištěním konečné podoby smlouvy s autorem. 
 

Usnesení 139/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

Úkol 139/1: Zajistit dočerpání výdajů u akcí a nákladů, které již proběhly, ale dosud nebyly čerpány - 

členové VV, předsedové komisí a generální sekretář. 

 

Úkol 139/2: Zajistit podpis smlouvy s pořadatelem Prague Chess Festivalu 2020 – R. Svoboda. 

 

Úkol 139/3: Zajistit podpis smlouvy s pořadatelem MS seniorských týmů 2020 – R. Svoboda. 

 

Úkol 139/4: Zajistit konečnou podobu smlouvy s J. Markošem – R. Svoboda a V. Novotný. 

 

Příloha 4: Hospodaření ŠSČR k 31. 10. 2019 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 
Mistrovství Evropy družstev – muži 

Na nedávno skončeném ME družstev v Batumi obsadili naši reprezentanti 10. místo mezi 40 

účastníky. Získali 11 bodů za 5 vítězství, 1 remízu a 3 prohry. Mírně vylepšili nasazovací dvanáctou 

pozici. Premiéru v roli kapitána úspěšně absolvoval Zbyněk Hráček. Osvědčil se i další nováček, letošní 

mistr Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyen, který poprvé nastoupil za „A“ tým dospělé reprezentace. 

Celek táhl výborný David Navara, který odehrál vynikající turnaj. Hrálo se bojovně, v posledním 

zápase s Francií bylo na dosah konečné 6. místo. Nakonec to nevyšlo, ale předvedený výkon 

hodnotíme kladně. Zprávu kapitána Zbyňka Hráčka naleznete v příloze. 

Rozdělení prémií týmu mužů 

Podle platného prémiového řádu získal tým mužů za 10. místo na ME odměnu v souhrnné výši 85.000 

Kč. Kapitán týmu Zbyněk Hráček rozdělil tuto částku rovným dílem mezi všech 5 reprezentantů. KRÚ 

akceptovala jeho rozhodnutí a odsouhlasila, že každému z hráčů náleží prémie ve výši 17.000 Kč. 

Mistrovství Evropy družstev – ženy 

Nedařilo se naopak našim reprezentantkám, které jako 18. nasazené skončily až na 25. místě mezi 32 

týmy. Získaly 7 bodů za 3 výhry, 1 remízu a 5 proher. Všechny naše hráčky ztratily rating, dohromady 



 
 

 

 

přes 90 bodů. Výpadek formy postihl bohužel celý tým. Zprávu reprezentačního kapitána Petra Háby 

naleznete v příloze. 

Stanovisko KRÚ 

KRÚ vyjádřila nespokojenost s výsledkem reprezentace žen na ME v Batumi. V současné době řešíme 

otázku, jak dál s ženským reprezentačním šachem. Jaká bude koncepce přípravy v dalším období, co 

by se mělo změnit a vylepšit, aby se podobný výsledek už neopakoval.  K diskusi KRÚ byli přizváni jako 

konzultanti Martin Petr a Petr Pisk. Závěry připravíme k příští schůzi VV. 

Nominace KRÚ na soutěže ve zrychleném šachu na konci roku 

Nominace na ME v rapidu a bleskovém šachu mužů, Tallin (4. - 8. 12): Vlastimil Babula, Jiří Štoček, 

Nguyen Thai Dai Van a Martin Červený jako aktuální přeborník MČR v rapid šachu. 

 

Nominace na ME v rapidu a bleskovém šachu žen, Monako (28. 11. – 1. 12): Joanna Worek. 

 

Nominace na MS v rapidu a bleskovém šachu, předpoklad Moskva (25. – 29. 12): Viktor Láznička. 

 

Diskuze: Diskutovalo se o systému využívání výkonné počítačové sestavy pro účely KRÚ a KPT. Bylo 

vysloveno uznání teprve devítiletému Václavu Fiňkovi, který skončil na 3. místě v polofinále MČR 

dorostenců a juniorů ve Špindlerově Mlýně a získal právo účasti na MČR v kategorii H18. P. Pisk 

informoval o průběhu Olympiády mládeže do 16 let v Turecku a ocenil trenérskou práci L. Vlasáka. 

Usnesení 139/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Úkol 139/5:  Stanovit systém využívání svazové počítačové sestavy – KRÚ a KPT. 

Příloha 5: Zpráva z ME družstev - open 

 

Příloha 6: Zpráva z ME družstev - ženy 

 

9. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 

KM ŠSČR vyhlásila konkurzy na pořadatele Mistrovství ČR družstev starších žáků, Mistrovství ČR 

družstev mladších žáků, Mistrovství ČR škol, Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství ČR juniorů a 

dorostenců. 

 

Na konci října se uskutečnilo v Koutech nad Desnou Mistrovství Moravy a Slezska 2019. Akce 

proběhla bez problémů. 

 

https://www.chess.cz/mistrovstvi-juniorek-a-junioru-opet-zavitalo-do-spindlerova-mlyna/
https://www.chess.cz/mistrovstvi-juniorek-a-junioru-opet-zavitalo-do-spindlerova-mlyna/


 
 

 

 

Na přelomu října a listopadu se uskutečnilo v Kořenově Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2019. I 

přes předem ztíženou situaci proběhla akce bez problémů. 

 

V polovině listopadu se uskutečnilo v Mostě Mistrovství Čech mládeže do 10 let 2019. Akce proběhla 

bez problémů. 

 

KM ŠSČR vyhodnotila Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2018/2019. 

 

KM ŠSČR připravila Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2019/2020. 

 

Diskuze: Kritizovány byly krátké remízy v nedávno proběhlých mládežnických a juniorských 

přeborech. Z tohoto důvodu se uvažuje o zavedení Sofijských pravidel pro mládežnické a juniorské 

soutěže. Projednávala se žádost ŠK Spartaku Ústí nad Labem o podporu v projektu Podpora 

šachových oddílů a kroužků i přes pozdní zaslání žádosti. Té bylo vyhověno jen zčásti.  

Usnesení 139/12: VV ŠSČR schvaluje vyhodnocení Projektu podpory šachových kroužků pro sezónu 

2018/2019. 

 

Usnesení 139/13: VV ŠSČR schvaluje pro ŠK Spartak Ústí nad Labem podporu ve výši 1.400 Kč na 

literaturu v rámci projektu Podpora šachových oddílů a kroužků 2018/2019. 

 

Usnesení 139/14: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2019/2020. 

 

Usnesení 139/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

Úkol 139/6: Rozdistribuovat cvičebnice v rámci projektu POK – sekretariát. 

 

10. Šachy do škol 
 
Zprávu projektu Šachy do škol zaslala V. Souralová. 
 

Do školního roku 2019/2010 se přihlásilo celkem 143 škol (šachy vyučuje jako předmět 9, nových škol 

29), zapojeno 2156 žáků. Nejvíce nových škol přibylo v Jihomoravském kraji, nejvíce ubylo ve 

Středočeském kraji.  

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.  Kurzy/školení pro pedagogy společně s kurzy pro trenéry proběhly nebo jsou v 

přípravě v kraji Vysočina (NIDV), Jihomoravském, Olomouckém, Královéhradeckém. 



 
 

 

 

Oslovené pedagogické fakulty ZČU, UJEP bohužel nemohou nebo nechtějí pokračovat ve spolupráci, 

která byla předběžně dohodnuta. Děkan PF UJEP mi napsal, že po průzkumu mezi studenty usoudili, 

že o přednášky na téma šachy ve výuce nebude zájem. Na pedagogické fakultě v Plzni došlo 

k personálním změnám, pan Randa, který projekt Šdš podporoval, bohužel již není děkanem. Nadějně 

zatím vypadá spolupráce s PF UHK, ještě stále hledají termín. 

Kontaktovala jsem paní Janotovou z OV s dotazem na výzvu pro rok 2020, informovala mě, že 

Evropská komise právě zveřejnila výzvu programu Erasmus + pro rok 2020. Jedná se o poslední výzvu 

v tomto (2014-2020) programovém období. Celkový rozpočet pro sport pro rok 2020 je necelých 70 

milionů EUR, což je zdaleka nejvyšší částka od r. 2014. Z této částky bude 57.6 milionů EUR věnováno 

na podporu sportovních projektů a neziskových sportovních akcí (téměř o 10 milionů EUR víc, než 

v předchozím roce). 12. prosince 2019 proběhne praktický workshop k tématu, pozvánky budou 

rozeslány na jednotlivé sportovní svazy.  

30. 11. - 1. 12. London Chess Conference – vše je pro naši účast zajištěné, konference se (na vlastní 

náklady) zúčastní ještě pan Doubek s prezentací hry České šachy. V rámci konference proběhne 

workshop Projekty Erasmus+ s účastí zástupců Itálie, Maďarska a Německa, bude tedy možnost 

navázat kontakty, které by se daly využít. 

Do konce listopadu budou koordinátoři informováni o odměnách na tento rok (kritérii bude počet 

nových škol, úroveň komunikace a spolupráce) 

Postupně zveřejňuji propozice krajských kol přeboru škol.  

Usnesení 139/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

11. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK uvedl A. Ambrož. 
 

4. a 5. října zahájili studenti dálkového studia T1 šachovou části druhý ročník v počtu osmi: Zuzana 

Štočková, Kateřina Rošková, Luboš Roško, Filip Nový, Jiří Tůma, Rostislav Kuboš, Stanislav Stárek a 

Tomáš Kučera. 

 

27. října v Koutech nad Desnou (při MMaS mládeže) se uskutečnil druhý Seminář pro trenéry II. a 

vyšších tříd za účasti 18 trenérů. 3x GM, 1x WGM, 1x IM, 1x FM, 8x KM, 2x I., 2x III.  

Z lektorů zaujal Radek Hanuš tématem, jak pracovat s talentem! 

 

14. prosince pořádá kraj Vysočina školení trenérů IV. třídy a seminář pro T4. Také kurz pro 

pedagogické pracovníky. Pořadatelem je paní Eva Kořínková 

 



 
 

 

 

14. prosince pořádá Olomoucký kraj školení pro trenéry IV. třídy, seminář pro T3 a T4 a vedoucí 

kroužků. Pořadatelem je pan Richard Biolek st. 

 

Metodický dopis 1. díl Pěšcové koncovky je autorem p. Konopkou před dokončením, více pánové 

Konopka a Svoboda. 

 

I přes termín stanovený Výkonným výborem, nebyla bohužel zaslána závěrečná zpráva a všechny 

potřebné podklady ze školení/semináře organizovaného P. Chrzem dne 25. srpna 2019. Tzn. třídy 

z tohoto školení/semináře nebudou zaevidovány. Mailem informováni členové ÚKŠS včetně předsedy 

kraje dne 7. listopadu. TK ŠSČR navrhuje zahájit jednání s předsedou ÚKŠS, neboť pasivitou Pavla 

Chrze jsou poškozeni účastníci školení/semináře z  25. srpna 2019. 

 

Diskuze: P. Pisk informoval o plánovaném rozšířeném doprovodném programu během březnového 

MČR mládeže v Koutech nad Desnou o přednášky nejen pro trenéry, ale i pro rodiče (jak se chovat 

během turnajů apod.). Ohledně nezaevidovaného školení/semináře organizovaného P. Chrzem se 

čeká na vyjádření ÚKŠS. Bylo by vhodné, aby administrativní záležitosti týkající se školení/seminářů 

v Ústeckém kraji zajišťoval někdo jiný než P. Chrz, protože se nejedná o jeho první případ zanedbání 

povinností. 

 

Usnesení 139/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl Martin Petr. 
 
KMK podpořila účast Karla Handlíře v soutěži Díky, trenére. Jeho jedinečné šachové představení za 
účasti více než 40 krnovských dětí a dospělých přineslo celkové 4. místo mezi sedmi stovkami 
trenérů. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci šachu mezi ostatními sporty. 
 
V Brně proběhl 2. ročník Šachové šaliny. Detaily můžete najít v článku. Za podporu akce děkujeme 
Dopravnímu podniku města Brna a Dopravním stavbám Brno. 
 
Poslali jsme médiím tiskové zprávy z ME družstev v Batumi a Grand Prix v Hamburgu.  
 
Na konci listopadu má uzávěrku fotosoutěž o 5000 Kč na téma Nejhezčí šachové dresy a klubovny.  
 
Usnesení 139/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.  
 
Příloha 7: Newsletter 10/2019 
 
Příloha 8: Newsletter 11/2019 

https://www.chess.cz/druhy-rocnik-sachove-saliny-minulosti/
https://www.chess.cz/fotosoutez-o-5000-kc/


 
 

 

 

 
Příloha 9: Monitoring médií 9/2019 
 
Příloha 10: Monitoring médií 10/2019 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK zaslal Jan Malec. 
 
Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 2019/2020, bude se konat 

v Praze (pořadatelem Šachový klub Dopravní podnik Praha, z. s.). 

 

Probíhají ligové soutěže 2019/2020, řízené STK bez problémů. 

 

Byly vyřešeny případy hráčů, kteří jsou uvedeni na 4 soupiskách soutěží družstev řízených STK. 

 

Probíhá vyhodnocování konkurzů na MČR 2020 žen, MČR 2020 seniorů, MČR 2020 v rapidu mužů a 

MČR 2020 v rapidu žen. 

 

Usnesení 139/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

14. Zpráva předsedkyně KR 
 

Zprávu předsedkyně KR uvedla J. Prokopová. 
 
Statut rozhodčích 
KR ŠSČR připravila nový Statut rozhodčích ŠSČR, který nahradí již zastaralou úpravu přijatou v roce 
2006. Věcný záměr Statutu byl schválen na schůzi KR ŠSČR v dubnu 2019 a následně projednán 
s předsedy KR KŠS v rámci konference Pískáme společně a následně měli předsedové KR KŠS možnost 
se k projednávaným tématům, jež se dotýkají KŠS, vyjádřit e-mailem. 
 
Výsledná podoba Statutu reflektuje připomínky KŠS i pořadatelů významných turnajů. Přílohou je 
stručné shrnutí hlavních myšlenek nového Statutu v rozsahu 1 A4. 
 
Pískáme bez hranic 
Letos probíhá první ročník projektu Pískáme bez hranic, v jehož rámci se podařilo vyslat české 
rozhodčí na několik evropských šampionátů. Čerpání rozpočtu je ovlivněno jednak tím, že projekt byl 
zahájen až ke konci druhého čtvrtletí roku 2019, a jednak tím, že v některých případech českým 
rozhodčím na ME a MS hradil cestovní náklady organizátor. Projekt získal pozitivní ohlasy nejen mezi 
rozhodčími, kteří z něj byli podpořeni, ale též mezi českou i zahraniční veřejností. Pochvalně se o 
projektu zmínil například Pavel Votruba ve svém vystoupení na konferenci Pískáme společně či 



 
 

 

 

členové KR FIDE a ECU. Rovněž účast českých rozhodčích a kvalita jejich práce na soutěžích 
evropského a celosvětového významu byla kladně hodnocena organizátory těchto akcí. 
 
Pro příští ročník navrhujeme projekt vypsat znovu s podobným rozpočtem a pravidly přiloženými 
v příloze. 
 
Anti-cheating 
VV ŠSČR požádal předsedkyni KR ŠSČR o vypracování práce na téma Anti-cheating v rámci studia 
Sportovní diplomacie, kam byla ŠSČR vyslána. Tato práce byla publikována na svazovém webu. Rady a 
doporučení byly dále diskutovány v rámci KR ŠSČR a schváleny v plném znění.  
 
Žádosti o mezinárodní tituly rozhodčích 
KR ŠSČR projednala per rollam žádost Richarda Kudly o udělení titulu IA a žádost Ladislava Hajšmana 
o udělení titulu FA. V obou případech komise shledala, že žádosti splňují veškeré požadavky FIDE i 
ŠSČR a doporučuje VV ŠSČR jejich schválení. 
 
Vzdělávací akce pro rozhodčí 
Ve spolupráci s oddílem TJ Štefanydes Polička připravila KR ŠSČR seminář rozhodčích nejvyšších tříd, 
který se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019 v Pardubicích. Dále ve spolupráci se sekretariátem 
ŠSČR proběhne školení obsluhy programu Swiss Manager v neděli 24. listopadu 2019 v Praze a o den 
dříve se také uskuteční školení pro práci s online šachovnicemi. 
 
Usnesení 139/20: VV ŠSČR schvaluje Statut rozhodčích ŠSČR. 
 
Usnesení 139/21: VV ŠSČR schvaluje pravidla projektu Pískáme bez hranic pro rok 2020. 
 
Usnesení 139/22: VV ŠSČR schvaluje návrh dokumentu Anti-cheatingové rady a doporučení KR ŠSČR. 
 
Usnesení 139/23: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti Richarda Kudly o titul IA na FIDE. 
 
Usnesení 139/24: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti Ladislava Hajšmana o titul FA na FIDE. 
 
Usnesení 139/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 

Úkol 139/7: Zaslat na FIDE žádost o titul IA pro Richarda Kudlu – sekretariát. 

 

Úkol 139/8: Zaslat na FIDE žádost o titul FA pro Ladislava Hajšmana – sekretariát. 

 

Příloha 11: Statut rozhodčích ŠSČR 
 
Příloha 12: Shrnutí hlavních myšlenek Statutu rozhodčích ŠSČR 
 
Příloha 13: Anti-cheatingové rady a doporučení KR ŠSČR 
 
Příloha 14: Pravidla projektu Pískáme bez hranic 



 
 

 

 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
MŠMT 

Začátkem října byla na MŠMT podána doplněná žádost o investiční dotaci s výsledky výběrových 

řízení na automobil, online šachovnice a počítačovou sestavu. Žádost dopadla úspěšně a na celkové 

náklady projektu ve výši 2.151.342 Kč nám MŠMT poskytlo 1.721.073 Kč. Zbylých 20 % půjde 

z prostředků ŠSČR. Výkonná počítačová sestava určená pro analýzy reprezentantů pomocí 

vzdáleného přístupu je již zakoupena a je v prozatím úspěšném testovacím provozu. 

 

Začátkem listopadu byla také podána žádost o neinvestiční dotace v programech REPRE a TALENT. 

Zbývá ještě podat žádost v pro svaz nejdůležitějším programu Organizace sportu. Ta má uzávěrku 30. 

listopadu. 

 

Na svazovém webu byla také zveřejněna výzva pro oddíly ohledně podání žádosti v programu MŮJ 

KLUB s uzávěrkou 18. listopadu. Výzva byla oddílům zaslána také emailem a vybraným oddílům 

s velkou členskou základnou se i volalo.  

 

MČR v bleskovém šachu 2019 

Na konci října byla na svazovém webu zveřejněna pozvánka na MČR v bleskovém šachu spolu se 

schváleným rozpisem a s online přihlašovacím formulářem. Přípravy turnaje jsou v plném proudu. 

K 15. 11. bylo přihlášeno 71 účastníků včetně Davida Navary. V neveřejné příloze je návrh rozpočtu 

konkrétních položek na základě výdajů z loňského roku. 

 

Úprava skladové místnosti na pražském sekretariátu 

Během října prošla změnou zadní kancelář pražského sekretariátu, která předtím sloužila především 

jako sklad. Mj. tam přibyla nová rozsáhlá knihovna a polička na šanony. Vzhledem ke stále se 

zvyšujícímu se počtu různých materiálů (šachové soupravy, cvičebnice, reklamní předměty, krabice se 

vším možným) by bylo vhodné výhledově pronajmout novou, čistě skladovou místnost. Letos nově 

pořízené skříně na chodbě jsou již víceméně zaplněné. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Ve spolupráci s AVE kontaktem byla na Magistrát hl. m. Prahy podána žádost o dotaci na MS 

seniorských týmů, které se uskuteční v březnu 2020 v Praze. 

 

Na webu byla zveřejněna jednotná databáze partií se soutěží družstev od roku 2003 až do sezóny 

2018/2019. Za necelý měsíc od zveřejnění jsme zaznamenali již 1.314 stažení. 

 

https://www.chess.cz/vyzva-oddilum-k-podani-zadosti-o-dotaci-muj-klub-2/
https://www.chess.cz/pozvanka-na-otevrene-mcr-v-bleskovem-sachu-2019/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/Rozpis_MCR_blesk_2019.pdf
https://www.chess.cz/prihlaska-na-mcr-v-blesku-2019/
https://www.chess.cz/databaze-partii-ze-soutezi-druzstev-sscr/


 
 

 

 

Bylo připraveno školení online přenosů a školení obsluhy programu Swiss Manager. 

 

Domlouvá se bližší spolupráce s magistrátem města Ostravy, Univerzitou a centrem pro vzdělávání v 

projektu „Chytrá Ostrava“. V průběhu ledna/února bychom měli podepsat společné memorandum o 

spolupráci. 

Domlouvá se spolupráce se společností Smart Travel – cestovní agenturou poskytující komplexní 

služby. Služby pro svaz, slevy pro členy svazu – kluby, jednotlivci. 

Proběhla registrace a platba na ME žen v rapidu a blesku (Monako) za Joannu Worek. 

 

Na ECU byla za ŠSČR zaslána data to projektu chesswhere.com. 

 

Na FIDE byla zaslána žádost o titul FA pro Zdeňka Fialu. 

 

Nguyen Thai Dai Van byl jako Mistr Evropy do 18 let přihlášen do 24. ročníku ankety „Juniorský 

sportovec roku 2019“ pořádané Českou nadací sportovní reprezentace. 

 

V online školení trenérů 4. třídy od začátku roku splnilo a zaplatilo za test 94 lidí. 

 

Online materiál byl zapůjčen na Mistrovství Čech mládeže a MČR juniorek a polofinále MČR juniorů. 

 

Sekretariát v Ostravě hlásí, že v průběhu října už bylo zaúčtováno více položek než za celý loňský rok. 

A to hlavní účetní nápor na konci roku teprve přijde. 

 

Usnesení 139/26: VV ŠSČR schvaluje návrh rozpočtu na MČR v bleskovém šachu 2019. 

 

Usnesení 139/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy OK uvedl F. Štross 
 
Počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 
V příloze je tabulka pro výpočet delegátů na Konferenci ŠSČR 2020, která se uskuteční 29. února 2020 
v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Členská základna stále roste. Méně aktivních členů oproti loňsku 
mají pouze JŠS, ŠSLK A KŠSV. ŠSOK má stejný počet jako loni, ostatním KŠS počty členů vzrostly. 
Nejvíce aktivních členů připsal Moravskoslezský svaz (+107), který zůstává s převahou na 1. místě v 
počtu členů. Oproti Konferenci ŠSČR 2019 vzrostl počet delegátů z 58 na 62. O jednoho delegáta více 
mohou poslat PŠS, JmŠS, ŠSZK a MKŠS. 
 

https://www.chess.cz/skoleni-online-prenosu/
https://www.chess.cz/skoleni-obsluhy-programu-swiss-manager/
http://www.chesswhere.com/


 
 

 

 

Registrace členů 
K 15. 11. bylo registrováno 20.090 členů a z toho 13.829 s registrací, 6.246 bez registrace, 8 
individuálních a 7 neplatících individuálních (pedagogové). K 15. 11. nezaslal seznam k registraci 
členů 2019 jeden oddíl - Sokol Brumovice. 
 
Oddílové faktury 
Jarní fakturu stále nemá uhrazenou oddíl ŠK Achát Turnov. Podzimní fakturu nemají ani po urgencích 
uhrazeny oddíly: ŠK Spartak Ústí nad Labem, ŠK Gordic Jihlava, ŠK Velké Losiny, ŠK Řevnice, Sokol 
Litenčice a TJ Sokol Lhotka. 
 
Nový oddíl 
V Moravskoslezském kraji byl založen nový oddíl ŠMKA Kopřivnice 2020. 
 
Přestupy a cizinci 
K 15. 11. bylo vyřízeno 454 přestupů. Cizinců bylo k 15. 11. zaregistrováno 268, viz přílohy. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů v rámci školení – semináře trenérů 2. třídy v Koutech nad 
Desnou a třídy trenérů 4. třídy v rámci online testů. 
 
Třídy rozhodčích byly zaktualizovány v rámci následujících školení a seminářů: 
 
- školení + seminář rozhodčích 2. tříd - KŠSKV - Chodov 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - JmŠS - Brno 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - ŠSPK 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - SŠS - Praha 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - MKŠS - Opava 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - Praha 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - MKŠS - Mořkov 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - Praha 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - ÚKŠS - Svádov 
- školení + seminář rozhodčích 3. tříd - ŠSLK - Varnsdorf 
- školení + seminář rozhodčích 2. + 3. tříd - KHŠS - Hradec Králové 
 
 
Změny federace 
Na FIDE byly zaslány výkonným výborem schválené žádosti o změnu federace K. Sargsyana, L. Fuchse 
a W. Terpstry. Všechny tři žádosti FIDE schválila. 
 
Pověřit přípravou volebního radu. 
 
Usnesení 139/28: VV ŠSČR schvaluje počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 na základě stavu 
členské základny k 31. 10. 2019. 
 
Usnesení 139/29: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 



 
 

 

 

Úkol 139/10: Zveřejnit počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 na webu v sekci Konference - 
sekretariát. 
 
Úkol 139/11: Připravit návrh volebního řádu pro Konferenci ŠSČR 2020 – V. Novotný. 
 
Příloha 15: Počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 
 
Příloha 16: Přestupy 2019 
 
Příloha 17: Cizinci 2019 
 

17. Různé 
 
Schválení garance na pořádání MEU mládeže 2020 
Z. Fiala požádal pro ŠK Světlá nad Sázavou schválení garance na pořádání MEU mládeže 2020 jako 
podkladu pro žádost o dotaci MŠMT. 
 
Usnesení 139/30: VV ŠSČR uděluje Šachovému klubu Světlá nad Sázavou garanci na pořádání MEU 
mládeže 2020. 
 
Termíny 140. a 141 schůze VV ŠSČR 
140. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 14. ledna od 13:00 v Praze na Strahově a 141. schůze bude 
v úterý 11. února na tom samém místě. 
 

18. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:20. 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 139/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 138. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 139/2: VV ŠSČR schvaluje program 139. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 139/3: VV ŠSČR schvaluje vyhodnocení části c) projektu Organizace sportu v KŠS v r. 2019.   



 
 

 

 

Usnesení 139/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.    

Usnesení 139/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 139/6: VV ŠSČR schvaluje smlouvu s pořadatelem MČR mužů 2020 v Plzni. 

Usnesení 139/7: VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy s pořadatelem MS seniorských družstev 2020 

v Praze a pověřuje hospodáře jejím projednáním s pořadatelem a zajištěním podpisu. 

Usnesení 139/8: VV ŠSČR schvaluje návrh smlouvy s pořadatelem Prague Chess Festivalu 2020 a 

pověřuje hospodáře zajištěním jejího podpisu. 

Usnesení 139/9: VV ŠSČR schvaluje návrh autorské smlouvy s Jánem Markošem a zplnomocňuje 

hospodáře a předsedu svazu zajištěním konečné podoby smlouvy s autorem. 

Usnesení 139/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 139/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Usnesení 139/12: VV ŠSČR schvaluje vyhodnocení Projektu podpory šachových kroužků pro sezónu 

2018/2019. 

Usnesení 139/13: VV ŠSČR schvaluje pro ŠK Spartak Ústí nad Labem podporu ve výši 1.400 Kč na 

literaturu v rámci projektu Podpora šachových oddílů a kroužků 2018/2019. 

Usnesení 139/14: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2019/2020. 

Usnesení 139/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

Usnesení 139/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 139/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 

Usnesení 139/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.  

Usnesení 139/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 139/20: VV ŠSČR schvaluje Statut rozhodčích ŠSČR. 
Usnesení 139/21: VV ŠSČR schvaluje pravidla projektu Pískáme bez hranic pro rok 2020. 
Usnesení 139/22: VV ŠSČR schvaluje návrh dokumentu Anti-cheatingové rady a doporučení KR ŠSČR. 
Usnesení 139/23: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti Richarda Kudly o titul IA na FIDE. 
Usnesení 139/24: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti Ladislava Hajšmana o titul FA na FIDE. 
Usnesení 139/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

Usnesení 139/26: VV ŠSČR schvaluje návrh rozpočtu na MČR v bleskovém šachu 2019. 

Usnesení 139/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 139/28: VV ŠSČR schvaluje počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 na základě stavu 
členské základny k 31. 10. 2019. 
Usnesení 139/29: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
Usnesení 139/30: VV ŠSČR uděluje Šachovému klubu Světlá nad Sázavou garanci na pořádání MEU 
mládeže 2020. 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 139/1: Zajistit dočerpání výdajů u akcí a nákladů, které již proběhly, ale dosud nebyly čerpány - 

členové VV, předsedové komisí a generální sekretář. 

Úkol 139/2: Zajistit podpis smlouvy s pořadatelem Prague Chess Festivalu 2020 – R. Svoboda. 

Úkol 139/3: Zajistit podpis smlouvy s pořadatelem MS seniorských týmů 2020 – R. Svoboda. 

Úkol 139/4: Zajistit konečnou podobu smlouvy s J. Markošem – R. Svoboda a V. Novotný. 



 
 

 

 

Úkol 139/5:  Stanovit systém využívání svazové počítačové sestavy – KRÚ a KPT. 

Úkol 139/6: Rozdistribuovat cvičebnice v rámci projektu POK – sekretariát. 

Úkol 139/7: Zaslat na FIDE žádost o titul IA pro Richarda Kudlu – sekretariát. 

Úkol 139/8: Zaslat na FIDE žádost o titul FA pro Ladislava Hajšmana – sekretariát. 

Úkol 139/9: Zveřejnit aktualizované předpisy KR na webu – sekretariát. 

Úkol 139/10: Zveřejnit počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 na webu v sekci Konference - 
sekretariát. 
Úkol 139/11: Připravit návrh volebního řádu pro Konferenci ŠSČR 2020 – V. Novotný. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 138. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Zpráva delegáta FIDE a ECU Petra Piska  

Příloha 3: Organizace sportu v KŠS v r. 2019 – průběžné hodnocení  

Příloha 4: Hospodaření ŠSČR k 31. 10. 2019 

Příloha 5: Zpráva z ME družstev - open 

Příloha 6: Zpráva z ME družstev - ženy 

Příloha 7: Newsletter 10/2019 
Příloha 8: Newsletter 11/2019 
Příloha 9: Monitoring médií 9/2019 
Příloha 10: Monitoring médií 10/2019 
Příloha 11: Statut rozhodčích ŠSČR 
Příloha 12: Shrnutí hlavních myšlenek Statutu rozhodčích ŠSČR 
Příloha 13: Anti-cheatingové rady a doporučení KR ŠSČR 
Příloha 14: Pravidla projektu Pískáme bez hranic 
Příloha 15: Počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020 
Příloha 16: Přestupy 2019 
Příloha 17: Cizinci 2019 
 
 


