
 
 

 

 

Zápis ze 140. schůze VV ŠSČR 

Praha, 14. ledna 2020 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Jiřina Prokopová (předsedkyně KR), Petr Pisk (manažer 

reprezentace mládeže), Vlastimil Jansa (člen KRÚ), Josef Novák (předseda RK), Ladislav Záruba 

(sportovní sekretář) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:15 V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin 

Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 139. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 140/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 139. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 139. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 140. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 

1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 139. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 140. 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 předsedy KM 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 sekretariátu F. Štross 

15 Zpráva předsedy OK F. Štross 

16 Různé   

17 Závěr   

 

Usnesení 140/2: VV ŠSČR schvaluje program 140. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 20. 11. 2019 - 13. 1. 2020: 

1) VV ŠSČR odsouhlasil udělení garance 1. Novoborskému ŠK k pořádání „43. ročníku Fejfarova 
memoriálu – Prague International Chess Festival“. 

 
2) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za nákup online šachovnic ve výši 784.900 Kč. 

3) VV ŠSČR ustanovil ve věci podezření ze snahy předem domluvit výsledek partie Disciplinární komisi 

ve složení Jan Lamser, Viktor Novotný, Ivan Syrový, Petr Souček a Jaroslav Benák. 

4) VV ŠSČR schválil vyhodnocení částí a) a b) projektu Organizace sportu v KŠS 2019. 

5) VV ŠSČR zplnomocnil pana Romana Housku k provedení zápisu vozu do registru vozidel na Šachový 

svaz České republiky z. s. a pověřil M. Petra a Z. Fialu podpisem uvedeného zplnomocnění. 

6) VV ŠSČR schválil vyzvednutí zálohy z běžného účtu ŠSČR ve výši 200.000 Kč na vyplacení cenového 

fondu a dalších výdajů spojených s MČR v bleskovém šachu 2019. 

7) VV ŠSČR schválil úhradu faktury ve výši 844.782 Kč firmě HS AUTOMOBIL s.r.o. 

8) VV ŠSČR schválil předložení žádosti Petra Buchníčka o titul International Arbiter k projednání 

kongresu FIDE. 

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

 
Sport a stát 
MŠMT vyhlásilo na poslední chvíli i pro rok 2020 výzvu na investice pro reprezentaci. Žádosti se 

podávají průběžně, nejpozději do 30. 4.  

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-porizeni-samostatneho-moviteho-majetku-2020


 
 

 

 

Ohledně Rejstříku je  novinkou úprava přenosu dat, kdy je pro české občany povinnost zapisovat 

rodné číslo. MŠMT začalo vyzývat žadatele o dotaci v programu Můj klub, kteří žádají dotaci na více 

členů, než mají v Rejstříku, aby je doplnili. 

 
FIDE a ECU 
Kongres FIDE proběhne na přelomu února a března v Abu Dhabi. Delegátkou ŠSČR na něm bude Jiřina 

Prokopová. Dlouholetý delegát Petr Pisk dal přednost účasti na Konferenci ŠSČR.  

 

Různé 

Předkládám Volební řád pro nadcházející volební konferenci ŠSČR.  

Zúčastnil jsem se vyhlášení evropských cen Golden Pawn v Monaku, VV ČOV a MČR v bleskovém 

šachu. S kolegy z komise neolympijských sportů ČOV jsme jednali s předsedou NSA Milanem 

Hniličkou ohledně jeho plánů v čele agentury. 

Diskuze: J. Prokopová informovala, že 12 českých rozhodčích se přihlásilo do výzvy ECU „Call of 

interest“, která je určena pro rozhodčí, kteří chtějí pískat zahraniční akce. Chystá se pozvánka pro 

prezidenta FIDE Arkadije Dvorkoviče k účasti na MS seniorských týmů. 

Usnesení 140/3: VV ŠSČR schvaluje Volební řád Konference ŠSČR 2020. 

    

Usnesení 140/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

 

Příloha 2: Volební řád Konference ŠSČR 2020.      

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 140/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 

Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2019 

Hospodaření zatím ještě není definitivně uzavřeno. Nejsou zaúčtovány investiční dotace, lednová 

faktura FIDE, část MČR v bleskovém šachu, televizní speciál aj. Předběžně to vypadá, že hospodaření 

http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do


 
 

 

 

skončí jako přibližně vyrovnané anebo v mírné ztrátě. Rozpočet 2019 byl Konferencí schválen jako 

ztrátový 2,0 mil. Kč.  

 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2020 

Rozpočet pro rok 2020 bude opět koncipován jako ztrátový v přibližné výši 2,0 mil. Kč. Většina 

položek je již vyřešena, zbývající budou uzavřeny v nejbližší době. 

 

Diskuze: VV vzal na vědomí prozatímní skladbu rozpočtu. Poslední verze se bude schvalovat na příští 

schůzi. 

 

Různé 

Kniha Jána Markoše je z 90 % hotová. Autorská smlouva již byla podepsána. 

 

Galerie Dolmen již odmítla převzít nové výtisky cvičebnic do svého skladu. Byly převezeny na pražský 

sekretariát, kde se připravuje pořízení nových skladovacích skříní na chodbě vedle kanceláří. 

 

Usnesení 140/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 
ME jednotlivců 2020 a další turnaje 

Rok 2020 bude z hlediska nominací, přípravných turnajů a reprezentačních akcí trochu urychlený, 

protože šachová olympiáda v Moskvě začíná už 6. srpna. Prioritu má nyní již za měsíc startující 

Pražský šachový festival (v zavřených turnajích z reprezentantů Navara, Krejčí, Kriebel).  Za důležitou 

přípravnou i nominační soutěž považujeme ME jednotlivců v Podčetrteku (Slovinsko), která bude 

probíhat od 17. do 30. května 2020. Rádi bychom zajistili co největší účast našich reprezentantů. O 

start mají zájem a předběžně potvrdili účast Navara, Michalík, Štoček, Kriebel, Hráček a Babula.  

Odmítl (zatím) Viktor Láznička, studijní povinnosti má Nguyen. Využije ale volný termín na začátku 

května, ještě před ME, a bude hrát za český tým na Mitropě (1. - 10. 5., Davos, Švýcarsko). Dále 

plánuje hrát tradiční silně obsazený open v Karlsruhe (9. – 13. 4), kde účast zvažuje i Viktor Láznička. 

Ženy mají tři důležité soutěže v květnu a červnu: 1. – 10. 5. již zmíněná Mitropa, 16. 5. – 24. 5. MČR 

žen Frýdek Místek, a 1. 6. – 14. 6. individuální ME Mamaia, Rumunsku. 

Motivační ceny ŠSČR 

KRÚ konstatuje v roce 2019 technické splnění všech podmínek motivační ceny u jediného hráče, a to 

Vojtěcha Pláta (cena Evžena Gonsiora) 



 
 

 

 

K budoucnosti motivačních cen – KRÚ doporučuje zachovat ceny Františka Pitharta a Vratislava Hory. 

Cena Františka Pitharta (30.000 Kč) je určena mladým hráčům a hráčkám, kteří získají rating 2400, 

respektive 2100 a nepřekročí v daném kalendářním roce 16 let věku. Cena Vratislava Hory (60.000 

Kč) je pro hráče a hráčky, kteří získají rating 2500, respektive 2250, a nepřekročí v daném 

kalendářním roce 20 let věku. Tyto ceny získali v posledních letech například Kristýna Laurincová 

nebo Thai Dai Van Nguyen. 

Naopak nedoporučujeme pokračovat v soutěži o cenu Evžena Gonsiora (90.000Kč). I přes to, že se 

téměř každý rok drobně upravovaly pravidla, docházelo k určitým nežádoucím jevům. Hráči se 

například zúčastňovali takových turnajů, které by za normálních podmínek nikdy nehráli. A to jen pro 

to, aby získali pár potřebných bodů ratingu. V tom jistě nebyl smysl zavedení motivačních cen. 

Jeden z nápadů, co by mohlo cenu EG nahradit: KRÚ by vždy v lednu navrhla hráče, kteří dosáhli 

v předcházejícím roce významných úspěchů a velkého zlepšení, na zisk prémie. Ta by byla 60.000 Kč a 

mohla by být čerpána pouze na účast na turnajích (ideálně typu Gibraltar, Aeroflot a podobně).  

Nebylo by podmínkou udělit cenu každý rok, pokud by se nikdo nějak zásadně nevymykal, prostě se 

neudělí. Definice významných úspěchů a velkého zlepšení by se mohla řádově krýt s dnešními 

podmínkami zisku ceny EG. Nechceme ale v tomto případě striktně nastavovat pravidla, protože i to 

vedlo k oněm nežádoucím jevům.  

Diskuze:  Delší diskuze proběhla k motivační ceně Evžena Gonsiora. Nakonec bylo dohodnuto, že tato 

cena nebude pro rok 2020 vypsána. Zmíněná prémie ve výši 60.000 Kč bez transparentních kritérií 

není vhodná. KRÚ bude hledat nové cesty, jak motivovat reprezentační hráče, aby na sobě stále 

pracovali a hráli silné mezinárodní turnaje.  

O udělení ceny Evžena Gonsiora pro Vojtěcha Pláta za rok 2019 bude rozhodnuto až po skončení 

probíhajícího disciplinárního řízení.  

 

Ženská reprezentace 

Po nepovedeném vystoupení naší ženské reprezentace na ME týmů v Batumi probíhala diskuse mezi 

členy KRÚ a přizvanými Martinem Petrem a Petrem Piskem. Jedním z nejdůležitějších závěrů byla 

potřeba změn ve vedení ženské reprezentace. Petr Hába působí jako kapitán ženského týmu od 

olympiády v Chanty Mansijsku 2010, v této funkci se osvědčil a vykonával ji dobře. ME v Batumi bylo 

jeho desátou vrcholnou týmovou akcí v řadě, byla na ní patrná stagnace a nutnost změn. 

KRÚ se rozhodla nevypisovat výběrové řízení, ale oslovit čtyři vytipované kandidáty (Cvek, Babula, 

Polák, Šimáček), zda by o pozici stáli. Odmítli Cvek (jiné projekty), Babula (chce ještě hrát), naopak 

zájem měli jak Pavel Šimáček, tak Tomáš Polák. Oba trénují již řadu let mládež a s ženským šachem 

určitou zkušenost mají.  Šimáček působil jako trenér ženského týmu na MS v roce 2006 

v Jekatěrinburgu, Polák jako sekundant Jany Jackové na Světovém poháru v Elistě. Oba byli vyzváni, 

aby předložili v písemné formě své představy o vedení ženské reprezentace. 



 
 

 

 

Diskuze: GM Jansa zmínil jako vhodného kandidáta i Michala Konopku.  

Pavel Šimáček se bude navíc po dohodě s Petrem Piskem věnovat mládežnickému dívčímu šachu 

(dalším závěrem diskuse KRÚ byla potřeba propojení mezi talentovanou dívčí mládeží a ženskou 

reprezentací). Trenérskou licenci FIDE má jen Pavel Šimáček, pokud by byl do čela vybrán Tomáš 

Polák, musel by jí co nejdříve získat. Uvažujeme i o spolupráci obou zájemců.  Je třeba rozhodnout 

rychle, již relativně brzy čekají důležité akce: v květnu Mitropa Cup a MČR žen, v červnu individuální 

ME, v srpnu olympiáda. 

MS seniorských týmů Praha 2020 

Schválené sestavy seniorských týmů pro MS v Praze v jednotlivých kategoriích jsou následující: muži 

nad 50 let, A tým: Hráček, Hába, Velička, Langner, B tým: Vokáč, Priehoda, Vrbata, Polášek, ženy nad 

50 let: Richtrová, Kubíková, Svobodová, Čejková, Táborská, muži nad 65 let: A tým: Jansa, Meduna, 

Hausner, Špaček, Možný, B tým: Lechtýnský, Přibyl, Neckář, Juřek, ženy nad 65 let: Eretová, Možná, 

Přibylová, Modrová, Sunková. Pátí hráči pro týmy nad 50 let se určí v nejbližší době. 

 

Mistrovství Evropy a světa ve zrychleném šachu 

Naši reprezentanti se zúčastnili v posledních týdnech loňského roku Mistrovství Evropy a Mistrovství 

světa ve zrychlených disciplínách.  Reportáže z ženského ME v Monaku (29. 11. – 1. 12), kterého se 

zúčastnila Joanna Worek, a z mužského ME v Tallinu (5. - 7. 12.), kde z oficiálních reprezentantů hráli 

Jiří Štoček, Vlastimil Babula, Thai Dai Van Nguyen a Martin Červený, najdete zde: 

https://www.chess.cz/sampionaty-ve-zrychlenem-sachu/ 

Od 26. do 30. 12 hrál na MS v rapidu a bleskovém šachu náš druhý nejlepší hráč Viktor Láznička. Ve 

skvěle obsazené soutěži nejprve v rapidu obsadil 71. místo se ziskem 8 bodů u 15, když remizoval 

s bývalým vyzyvatelem mistrovství světa Karjakinem a v 8. kole prohrál s mistrem světa Carlsenem. 

Méně se mu vedlo v bleskovém turnaji, kde skončil 114. s 10,5 body z 21 partií. Všechny tři akce byly 

velmi zdařilé a KRÚ doporučuje jejich obsazení českými zástupci i další rok. 

Usnesení 140/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

 

9. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurzy na pořadatele Mistrovství ČR družstev starších žáků. Mistrovství ČR 

družstev starších žáků uspořádá ŠO TJ Sokol Zaječice v termínu od 30. do 31. května 2020 v Chrudimi. 

KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR družstev starších žáků. 

 

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

uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou ve dnech 7. až 14. března v Koutech nad Desnou. KM 

https://www.chess.cz/sampionaty-ve-zrychlenem-sachu/


 
 

 

 

ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR mládeže do 16 let. V propozicích je uplatněno Sofijské 

pravidlo. Hráči se smí dohodnout na remíze až po dokončení 30. tahu. Přístup diváků do hracích sálů 

Mistrovství ČR mládeže bude omezen na prvních 15 minut. 

 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. Mistrovství ČR 

uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou ve dnech 6. až 14. března v Koutech nad Desnou. KM 

ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. V propozicích je uplatněno Sofijské 

pravidlo. Hráči se smí dohodnout na remíze až po dokončení 30. tahu. 

 

KM ŠSČR vyhlásila opakovaný konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev mladších žáků. 

 

Usnesení 140/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy komise mládeže. 

 

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

Do projektu Šdš se zapojilo celkem 141 škol (2105 dětí). Na 8 školách se vyučují šachy jako předmět 

(podepsali smlouvu). Někde převedli výuku šachu pod kroužek kvůli změně financování škol od 

letošního ledna, někde šachová výuka v rámci vyučování probíhá, ale bez oficiálního zanesení do 

školního vzdělávacího plánu. Nyní v pololetí zatím vím o třech nově přihlášených školách. 

V krajích probíhají nižší úrovně přeboru škol, postupně zveřejňuji propozice z krajů, tak jak mi je 

koordinátoři nebo komise mládeže posílají. 

V průběhu listopadu a prosince proběhlo několik seminářů/kurzů/workshopů, které byly otevřené i 

pro učitele, buď na nich mohli získat přímo 4. trenérskou třídu nebo byli nasměrováni na příslušný 

online kurz.  

Kontaktovala jsem školy, které měly zapůjčený šachový materiál. Ty, které již nevyužívaly šachové 

soupravy pro potřeby výuky šachu ve škole, tento materiál vrátily (7 x 15 souprav + 7 nástěnná 

magnetické). Nyní jsou uložené na sekretariátu. Školám, které stále materiál využívají pro potřeby 

kroužků, tento zůstal s upozorněním na konec výpůjční doby v červnu 2020. Několik souprav bylo 

zapůjčeno v tomto školním roce, protokoly jsou zaevidované. 

Reklamní stojany roll-upy LearningChess a Šdš budou postupně doručeny do jednotlivých krajů 

k využívání.  

V rámci Londýnské šachové konference jsem připravila a prezentovala referát o Věře Menčíkové, 

článek o průběhu konference jsem zveřejnila na webu.  



 
 

 

 

Momentálně dle zadání pracuji na zpracování projektu Erasmus+ Sport.  

Usnesení 140/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

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

Na web ŠSČR do sekce Metodické materiály byla vložena práce Zuzany Hagarové o Maróczyho 

struktuře a dále tam byly vloženy ve formátu pgn Věžové koncovky I. a Věžové koncovky II. Jaroslava 

Mojžíše. Budou ještě přidány verze v pdf, jedna s diakritikou, druhá bez diakritiky. Z papírové formy 

převedl Martin Beil. 

 

Usnesení 140/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl Martin Petr. 
 
Poslali jsme médiím tiskové zprávy o úspěchu Davida Navary na FIDE Grand Prix v Jeruzalémě, o MČR 
v bleskovém šachu, Výročních cenách ŠSČR a že je Česká republika 7. na světě v počtu aktivních 
šachistů registrovaných na FIDE.  
 
Z MČR v bleskovém šachu jste mohli ještě tentýž den v sobotu 21. 12. večer vidět reportáž v pořadu 
Branky, body, vteřiny. V neděli byla reportáž ve zprávách TV Seznam (odkaz). Výsledky MČR byly v 
článcích na iDnes.cz (zde) a Sport.cz. Hodinový speciální pořad o turnaji odvysílal kanál ČT sport, na 
programu byl 2. ledna od 18:05 (odkaz). 
 
Vyhodnotili jsme fotosoutěž na téma Nejhezčí šachové dresy a klubovny.  
 
Za rok 2019 vyšlo na webu chess.cz celkem 437 článků. 
 
Usnesení 140/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 3: Newsletter 12/2019 
 
Příloha 4: Newsletter 1/2020 
 
Příloha 5: Monitoring médií 11/2019 
 
Příloha 6: Monitoring médií 12/2019 
 

https://www.televizeseznam.cz/tv?tf=1576969200&dotId=455976&fbclid=IwAR359f4scH5UZqbQcIFLTJY9j83upkVy1-678guXCOC5fea5gSZrNXtr41Y
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/david-navara-bleskovy-sach-mistrovstvi-ceske-republiky.A191222_094941_sporty_tof
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213078745-sachy/219471290211001-m-cr-v-bleskovem-sachu-2019/


 
 

 

 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

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

Uskutečnil se 3. turnaj 13. ročníku seriál GP. 

Byly vyhodnoceny konkurzy na pořadatele: 

MČR 2020 v rapidu žen – Šachový spolek Znojmo, 8. – 9. 5. 2020 

MČR 2020 žen – Beskydská šachová škola z.s., Frýdek-Místek 16. – 24. 5. 2020 

MČR 2020 v rapidu mužů – AVE-KONTAKT, s.r.o., Pardubice 22. – 23. 7. 2020  

MČR 2020 seniorů – Region PANDA, z. s., Rychnov nad Kněžnou 8. – 16. 8. 2020 

Byly přiděleny statuty: 

MČR 2020 kat. U50, U70 a U80 (Rychnov nad Kněžnou 8. – 16. 8. 2020) 

MČR 2020 čtyřčlenných družstev (Pardubice 16. – 19. 7. 2020) 

MČR 2020 v bleskovém maratonu (Pardubice 20. – 21. 7. 2020) 

MČR 2020 v bughouse (Pardubice 18. 7. 2020) 

MČR 2020 ve Fischerových šachách (Pardubice 21. 7. 2020) 

Připravuje se konkurz na MČR 2020 čtyřčlenných družstev v rapidu a blesku. 

Usnesení 140/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

14. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 
 
Zhodnocení MČR v bleskovém šachu 2019 

MČR v bleskovém šachu se za pořadatelství sekretariátu ŠSČR uskutečnilo v předvánočním termínu 

v sobotu 21. prosince Kongresovém centru Praha. Dlouho to vypadalo na účastnický rekord, ale 

nakonec ne všichni přihlášení dorazili, takže celková účast byla 349 hráčů a hráček (loni 363), přičemž 

v kategorii open hrálo 302 hráčů a v kategorii žen 47 hráček. 

 

V Kongresovém centru se hrálo již po čtvrté a troufám si říct, že letos to byl, i na základě předchozích 

zkušeností, z organizačního hlediska nejvydařenější ročník. Vše běželo podle plánu bez většího 

zádrhelu a konečně jsme byli spokojeni i s nabídkou občerstvení, která byla na základě našeho 



 
 

 

 

požadavku podstatně rozšířena. Jako možný námět na změnu pro příští ročníky stojí za úvahu připsat 

do rozpisu, že účast na slavnostním vyhlášení je povinná pro vyplacení ceny. 

 

V příloze je celkové vyúčtování akce. Vyúčtování grantu od Magistrátu hl. m. Prahy bude provedeno 

v nejbližších dnech. 

 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce, děkuji hráčům za účast a důstojný 

průběh a taktéž děkuji všem sponzorům za podporu akce. 

 

Předběžným termínem ročníku 2020 je sobota 19. prosince. Bohužel v letošním roce je ohrožena 

dotace z pražského magistrátu. Posledních několik let měly sportovní akce ve druhé polovině roku 

uzávěrku žádostí o dotace na přelomu února/března. To však bylo změněno a uzávěrka byla již v říjnu 

loňského roku, čehož jsme si bohužel všimli pozdě (v říjnovém termínu byla podána pouze žádost o 

dotaci na MS seniorských týmů). Případní sponzoři jsou vítáni. 

Výsledky kategorie open 
Výsledky kategorie ženy 
Fotogalerie 
Televizní speciál 
Článek k výsledkům a Výročním cenám 
Partie 
Rozpis 

MŠMT 

Koncem listopadu byla na MŠMT podána žádost o dotaci v programu Organizace sportu 2020, což je 

pro sportovní svazy nejdůležitější dotace. 

 

Konference ŠSČR 2020 

Blíží se volební Konference ŠSČR, která se uskuteční v sobotu 29. února v Hotelu Slunce v Havlíčkově 

Brodě. Nejpozději 29. ledna je nutné zaslat pozvánku a ideálně do únorové schůze VV by šéfové 

jednotlivých úseků měli zaslat svou zprávu do Výroční zprávy ŠSČR 2019. 

KŠS 

Na konci roku byly krajům zaslány krajské členské příspěvky za období 1. 5. – 30. 9. 2019. 

 

Dokončeno bylo vyhodnocení projektu Organizace sportu v KŠS 2019, ve kterém tentokrát nedošlo 

k žádnému finančnímu krácení. 

 

Účetnictví 

Konec roku přinesl tradiční obří pracovní nárůst účetní práce, tentokrát ještě v mnohem větším 

měřítku než v předchozích letech. Poděkování patří účetně-ekonomickému úseku (T. K. Nguyenová, J. 

http://chess-results.com/tnr488469.aspx?lan=5&art=1&rd=15
http://chess-results.com/tnr488470.aspx?lan=5&art=1&rd=15
https://www.zonerama.com/jagr/Album/5885053
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213078745-sachy/219471290211001-m-cr-v-bleskovem-sachu-2019
https://www.chess.cz/david-navara-a-karolina-olsarova-mistry-v-bleskovem-sachu/
http://online.chess.cz/MCR_blesk/2019/MCR_blesk_2019.pgn
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/Rozpis_MCR_blesk_2019.pdf


 
 

 

 

Kniezková a R. Svoboda), že to zvládli. Za úvahu stojí dřívější vyhodnocení projektů (POK, KTCM 

apod.), aby se všechno nemuselo dělat najednou až na konci roku. 

 

EUSA 2020 

Česká asociace univerzitního sportu nám pro 2 účastníky nabídla kompletně hrazené náklady na 

Evropských univerzitních hrách 2020, které se uskuteční v červenci v Bělehradě. Šachová část 

proběhne v termínu 16. – 22. 7. Nominace se řeší s repre úsekem. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Byla zajištěna účast V. Lázničky na prosincovém MS v rapidu a blesku v Moskvě. 

 

Na FIDE byly zaslány žádosti o titul FA pro Richarda Kudlu a Ladislava Hajšmana, o titul IA pro Petra 

Buchníčka a o titul FM pro Václava Fiňka (titul již udělen). 

 

Online materiál byl zapůjčen na druhé extraligové dvojkolo. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test celkem 104 lidí. 

 

Sportovní sekretář L. Záruba v prosinci zahájil Open Jeseník a navázal kontakt se starostkou Jeseníku 

ohledně možné spolupráce. Dále se v Praze spolu s M. Petrem zúčastnil konference o využití 

mezinárodních finančních prostředků a jednotě českého sportu v zahraničí. V současné době 

pokračuje ve studiu sportovní diplomacie, kde pracuje na projektu Zmapování práce šachových 

sekretariátů v nejbližších zemích (ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). 

 

Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli mistrovských soutěží ŠSČR: MČR žen 2020 ve Frýdku-Místku, 

MČR žen v rapid šachu 2020 ve Znojmě a MČR mužů 2020 v rapid šachu v Pardubicích. 

 

S pojišťovnou Renomia byla aktualizována smlouva k pojištění majetku a s pojišťovnou Kooperativa 

byla na rok 2020 prodloužena smlouva ohledně pojištění odpovědnosti statutárů (pojištěn je jak 

ŠSČR, tak jednotlivé KŠS). 

 

Do konkursu na manažera trenérského úseku s uzávěrkou 15. 1. 2020 přišlo 6 přihlášek. 

 

V neveřejných přílohách je k diskuzi návrh smlouvy a podmínek týkající se odpovědnosti vedoucích na 

šachových akcích, které vypracoval J. Navrátil. 

 

Diskuze: V krátkosti diskutována otázka vhodného oblečení účastníků na MČR v bleskovém šachu. 

Přestože v rozpisu je uvedena povinnost společensky vhodného oblečení, ne všichni účastníci tuto 

podmínku dodržují. 

 



 
 

 

 

Usnesení 140/13: VV ŠSČR bere na vědomí informace o průběhu MČR v bleskovém šachu 2019. 
 
Usnesení 140/14: VV ŠSČR pověřuje sekretariát ŠSČR pořádáním MČR v bleskovém šachu 2020. 
 
Usnesení 140/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 
Úkol 140/1: Zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR – sekretariát – 29. 1. 2020. 
 
Úkol 140/2: Zaslat zprávu do Výroční zprávy ŠSČR 2019 – šéfové jednotlivých úseků – 11. 2. 2020. 
 
Úkol 140/3: Předložit návrh na změnu Stanov ŠSČR – V. Novotný – 11. 2. 2020. 
 
Příloha 7: Vyúčtování MČR v bleskovém šachu 2019 
 

15. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy OK uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
K 31. 12. 2019 bylo registrováno 20.433 členů a z toho 14.117 Kč s registrací, 6.301 bez registrace, 8 
individuálních a 7 neplatících individuálních (pedagogové). Od začátku roku (k 10. 1.) bylo 
zaregistrováno již 191 nových členů! (182 s registrací, 8 bez registrace a 1 individuální člen). Ve druhé 
polovině ledna budou na oddíly zaslány seznamy k aktualizaci členů na rok 2020 společně 
s informačním dopisem. 
 
Oddílové faktury 
Jarní fakturu 2019 stále nemá uhrazenou oddíl ŠK Achát Turnov. Podzimní fakturu neuhradily ani po 
urgencích oddíly ŠK Velké Losiny (1.700 Kč) a Sokol Litoměřice (375 Kč). 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů: 
 
- školení + seminář trenérů 3. a 4. tříd - Rumburk (ÚKŠS) 
- školení + seminář trenérů 4. tříd - Žďár n/S (KŠSV) 
- školení + seminář trenérů 3. a 4. tříd - UP Olomouc (ŠSOK) 
 
Třídy rozhodčích byly zaktualizovány v rámci následujících školení a seminářů: 
 
- školení + seminář rozhodčích 2. a 3. tříd - Písek (JŠS) 
- školení + seminář rozhodčích 2. a 3. tříd - Zlín (ŠSZK) 
 
Diskuze: V. Novotný zmínil, že oddíl Achát Turnov, který nemá uhrazenou jarní fakturu k 31. 12. 2019, 
zanikl z důvodu, že měl méně než 3 členy s registrací. 
 



 
 

 

 

Usnesení 140/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 

16. Různé 
 
Termín 141. schůze VV ŠSČR 
141. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 11. února již od 11:00 v Praze na Strahově. 
 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:15. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 140/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 139. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 140/2: VV ŠSČR schvaluje program 140. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 140/3: VV ŠSČR schvaluje Volební řád Konference ŠSČR 2020. 

Usnesení 140/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

Usnesení 140/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 140/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 140/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Usnesení 140/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy komise mládeže. 

Usnesení 140/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 140/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 

Usnesení 140/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  

Usnesení 140/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 140/13: VV ŠSČR bere na vědomí informace o průběhu MČR v bleskovém šachu 2019. 

Usnesení 140/14: VV ŠSČR pověřuje sekretariát ŠSČR pořádáním MČR v bleskovém šachu 2020. 

Usnesení 140/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 140/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
 
Soupis nových úkolů: 
 



 
 

 

 

Úkol 140/1: Zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR – sekretariát – 29. 1. 2020. 
Úkol 140/2: Zaslat zprávu do Výroční zprávy ŠSČR 2019 – šéfové jednotlivých úseků – 11. 2. 2020. 
Úkol 140/3: Předložit návrh na změnu Stanov ŠSČR – V. Novotný – 11. 2. 2020. 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 139. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Volební řád Konference ŠSČR 2020 

Příloha 3: Newsletter 12/2019 

Příloha 4: Newsletter 1/2020 
Příloha 5: Monitoring médií 11/2019 
Příloha 6: Monitoring médií 12/2019 

Příloha 7: Vyúčtování MČR v bleskovém šachu 2019 
 
 
 
 


