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Zápis z Konference  

Šachového svazu České republiky z. s. 
 

konané dne 29. 2. 2020 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

 

Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím: 60/62 – 96,77 %: 

Pražský šachový svaz (6/6): Hruška, Kovář, Čmiko, Křivánek, Marek, Drahotský 

Středočeský šachový svaz (6/6): Skála, Burda, Kotzot, Havlík, Popelka, Pýcha 

Jihočeský šachový svaz (3/3): Sýkora, Odehnal, Bernáth 

Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Kříž, Hrdlica, Sunek 

Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman M., Hajšman L., Vlasák 

Ústecký krajský šachový svaz (2/3): Babička, Chrz 

Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Průdek, Šic, Maršálek 

Královéhradecký krajský šachový svaz (3/3): Šmíd, Urban, Ulman 

Pardubický krajský šachový svaz (4/4): Kalhous, Janeček, Šilar, Halbrštát 

Krajský šachový svaz Vysočina (3/3): Kořínková, Svíženský, Kaňková 
Jihomoravský šachový svaz (6/6): Slavík, Hurta, Pisk, Skoumal, Šťastná, Slepánková 

Šachový svaz Zlínského kraje (5/5): Ondra, Svoboda, Růčka, Kratochvílová, Huňa 

Šachový svaz Olomouckého kraje (3/3): Malenovský, Musil, Gorba 

Moravskoslezský krajský šachový svaz (7/7): Vilášek, Fabík, Kopec, Záleský, Handlíř, Novák, 

Záruba 

Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/2): Mrkvička, Mrkvičková 

Sdružení šachových problémistů ČR (1/2): Krejnický 

 

Delegáti s hlasem poradním a hosté:  

Lamser, Novotný, Petr, Malec, Fiala, Novák, Souralová, Šmajzr, Štross, Kniezková, Nguyenová, 

Záruba, Bednařík 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Konferenci ŠSČR zahájil v 10:05 předseda ŠSČR Viktor Novotný, který uvítal přítomné delegáty a 

hosty. 

 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE ŠSČR 
K navrženému programu, rozeslanému v řádném termínu 30 dní před začátkem konference, nebyly 

žádné připomínky. Program byl následně vizuální většinou schválen. 

 

 

3. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE ŠSČR 

Předložený Jednací řád Konference ŠSČR byl bez připomínek schválen. 

 

 

4. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
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Konference zvolila pracovní předsednictvo v tomto složení: Viktor Novotný, Jan Lamser, Rostislav 

Svoboda, Martin Petr a Zdeněk Fiala.  

Pracovní předsednictvo zvolilo předsedajícím konference Viktora Novotného.  

 

 

5. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Konference zvolila mandátovou komisi v tomto složení: Jiří Krejnický, Jaroslav Šmíd a Trang 

Křivánek Nguyenová. 

 

 

6. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 
Konference zvolila návrhovou komisi v tomto složení: Miroslav Hurta, Jan Malec a František 

Štross. 

 

 

7. SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU, VOLBA VOLEBNÍ KOMISE 
Předložený Volební řád Konference ŠSČR 2020 byl bez připomínek schválen. Volební komisi 

konference schválila v tomto složení: Ladislav Sýkora, Michal Babička a Luboš Svíženský. 

 

Člen Volební komise L. Sýkora následně stanovil uzávěrku na předání kandidátů do volby VV 

ŠSČR a do RK ŠSČR na 11:00. 

 

 

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2019, VYSTOUPENÍ 

PŘEDSEDY VV ŠSČR  
Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2019 byla jako podkladový materiál zaslána delegátům 

konference a zveřejněna na webu ŠSČR. Zprávu okomentoval a doplnil V. Novotný. 

Konstatoval, že je hrdý na to, že v roce 2019 se podařilo úspěšně zrealizovat žádost o investiční 

dotaci MŠMT, kterou ŠSČR v minulosti ještě nikdy nepodával. Díky této žádosti se svazu podařilo 

získat nemalé prostředky na nákup svého prvního automobilu – osmimístné dodávky, dále se ve 

spolupráci s korespondenčními šachisty pořídila výkonná počítačová sestava sloužící 

reprezentantům k analýzám přes vzdálený přístup a nakoupilo se 80 online šachovnic. 

Důležitou zprávou týkající se celého sportovního prostředí je, že v létě byla schválena novela 

zákona o podpoře sportu. Byla zřízena národní sportovní agentura, jejímž šéfem je Milan Hnilička. 

Ta bude od roku 2021 financovat sportovní prostředí místo MŠMT. Pro transparentnost je důležitý 

Rejstřík sportovců, ve kterém se do hry vrátilo rodné číslo, tzn., že ŠSČR bude opět od svých členů 

RČ vyžadovat. Další novinkou týkající se Rejstříku sportovců je to, že nově tam nebude nahrávat 

své členy svaz, nýbrž jednotlivé spolky – oddíly. ŠSČR v budoucnu na vyžádání poskytne 

jednotlivým oddílům výstup z databáze se všemi náležitostmi vyžadovanými rejstříkem. 

Z aktuálního dění ohledně programu Můj klub víme, že MŠMT začalo kontrolovat členskou 

základnu udanou v žádosti o dotaci, se zapsanými údaji v rejstříku. Za individuální členy a za 

oddíly bez právní subjektivity bude údaje nahrávat přímo ŠSČR. 

V. Novotný dále zmínil, že velkou radost mu dělá práce a koncepce Petra Piska ve funkci manažera 

reprezentace mládeže. 

 

Následně dostal slovo Petr Pisk. Poděkoval všem svým spolupracovníkům, především Sergeji 

Movsesjanovi, bývalému hráči TOP 10, jehož zkušenosti jsou neocenitelné a dále svým kolegům 

v Komisi pro práci s talenty Lukáši Vlasákovi a Pavlu Šimáčkovi. 
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Hlavním cílem komise je vychovat reprezentanty, tzn. hráče 2600+ a hráčky 2400+. Ve světě je 

obrovská konkurence a není vůbec lehké se prosadit. Proto je potěšující, že v roce 2019 se nám 

v mládežnickém šachu podařilo dosáhnout několika velkých úspěchů. Thai Dai Van Nguyen se stal 

mistrem Evropy do 18 let, Václav Finěk je světovou jedničkou v kategorii do 10 let a vicemistrem 

Evropy do 10 let a Jiří Bouška se stal mistrem světa do 8 let v rapid šachu. P. Pisk zmínil, že by si 

nerad tyto úspěchy přivlastňoval, ale věří, že jsme se za ten rok, kdy je ve funkci manažera 

reprezentace mládeže, posunuli dopředu. Důležitá pro něj je zpětná vazba, transparentnost, ale také 

chování a morálka hráčů. 

Na závěr svého příspěvku poděkoval celému Výkonnému výboru za velkou podporu a sekretariátu 

za spolupráci při řešení administrativních záležitostí. Je rád, že se stále objevují noví a nadšení 

spolupracovníci a že se za poslední roky všechno posunulo dopředu. 

 

Poté dostala slovo manažerka projektu Šachy do škol Venuše Souralová, která řekla pár slov o tom, 

jak se projekt vyvíjí a co je v něm nového a co se chystá. 

Momentálně je v projektu zapojeno 152 škol, z toho na 9 školách se šachy vyučují samostatně nebo 

v rámci nějakého předmětu, nejčastěji matematiky. Projektu se věnuje více než 2200 dětí. Postupně 

se daří rozšiřovat povědomí o projektu mezi učitelskou veřejností, což je velmi důležité. Informace 

se pravidelně objevují na webových stránkách pro učitele a pro studenty pedagogických fakult. V. 

Souralová oceňuje práci krajských koordinátorů projektu, krajských komisí mládeže a děkuje všem, 

kteří pravidelně posílají své články o školních šachových událostech, turnajích, školení apod. 

V plánu je setkání s krajskými koordinátory přibližně v polovině letošního roku, aby se probrala 

aktuální spolupráce a náměty na zlepšení. 

V roce 2019 se podařilo několik věcí, které stojí za to zmínit. Jednak je to Olympijský víceboj, kde 

děti dostanou přístup k malému online testu, který jim naznačí, že šachy jsou jednou z možností, jak 

sportovat. Pro propagaci této novinky bylo natočeno video s Natálií Kaňákovou a Tadeášem 

Kriebelem, které je k dispozici na webu ČOV nebo na YouTube. V lednu 2020 proběhla 

v Karlovarském kraji zimní Olympiáda dětí a mládeže, jejíž součástí byly i šachové turnaje 

jednotlivců a družstev. ODM značně přispěla k propagaci školního šachu v Karlovarském kraji. 

Poděkování patří všem pořadatelům šachových turnajů a krajské koordinátorce Lence Kůsové. Dále 

se 17. ledna podařilo šachy zviditelnit na Pražském šachovém festivalu, kde za účasti několika škol 

zapojených do projektu Šdš proběhl dětský den, kde se děti zúčastnily různých soutěží a nahlédly 

do zákulisí turnaje. Velmi dobře se vyvíjí spolupráce na projektu v Ostravě díky podpoře vedení 

města a dalších subjektů. Mají zájem o to, aby se šachy dostaly do co nejvíce škol, ideálně do všech. 

Bylo s nimi podepsáno memorandum o bližší spolupráci. 

Hlavním faktorem pro úspěšné pokračování projektu je a vždy bude dostatečný počet vyučujících, 

nejen trenérů, ale přímo pedagogů ze škol. Z tohoto důvodu je online kurz pro trenéry 4. třídy 

zpřístupněn zdarma všem studentům učitelských oborů na vysokých školách. Pokud se dále podaří 

navýšit počet kvalifikovaných vyučujících, nic nebrání projektu v jeho dalším růstu. 

V. Souralová na závěr poděkovala všem kolegům a kolegyním na pražském i ostravském 

sekretariátu a členům VV za bezproblémovou spolupráci a za podporu. 

 

Poté si vzal opět slovo V. Novotný, který podpořil kandidaturu Martina Petra na funkci předsedy a 

vyjádřil se, že je rád, že po devíti letech přijde nový svěží vítr a nové myšlenky. Sám by rád zůstal 

ve funkci prezidenta ŠSČR, čímž se podpoří jeho pozice v ČOV. 

Během svého devítiletého období ve funkci předsedy svazu se podařilo zečtyřnásobit rozpočet, 

naspořit částku, která se přibližně rovná ¾ ročního rozpočtu a navýšit členskou základnu. Jen za rok 

2019 má svaz více než 1.500 nových členů. S více než 20 tisíci členy je ŠSČR podle zápisu v 

Rejstříku sportovců 15. největší sportovní spolek v ČR. Jediným problémem členské základny je 

kategorie dospělých, která klesá a nenašel se žádný lék na její propad. Ve velké míře je to dáno 

hektickou dobou. 
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Velice důležité je mezinárodní postavení, které se snažíme neustále posilovat. Významné postavení 

má ve FIDE/ECU dlouhodobě Petr Pisk, nově nás zastupuje Jiřina Prokopová na kongresu FIDE 

v Abú Dhabí, která je zároveň členkou komise rozhodčích ve FIDE a ECU a v loňském roce 

úspěšně absolvovala studium diplomacie na ČOV. Je třeba zmínit také řadu významných 

mezinárodních soutěží, které se u nás pořádají a pořádaly – dvě rekordní ME mládeže, MS seniorů a 

v tomto roce i MS seniorských týmů, MEU mládeže a ME juniorských družstev. 

Co se týče domácího postavení, tak v počátku svého volebního období jsme byli pouze 

přidruženými členy ČOV, nyní jsme členy řádnými. Sám V. Novotný je členem VV ČOV a dalších 

dvou komisí ČOV, což nám pomáhá např. při účasti na Olympiádách dětí a mládeže, 

v Olympijském víceboji pro děti nebo při účasti na Olympijských festivalech. A to je vždy pro 

šachy velká reklama. Díky vyššímu rozpočtu se podařilo navýšit podporu téměř všech oblastí a 

vzniklo mnoho nových projektů. 

Závěrem svého vystoupení poděkoval V. Novotný všem současným i bývalým spolupracovníkům. 

 

 

9. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019 
Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2019 včetně komentáře a všech příloh bylo zveřejněno na webu 

ŠSČR. Zprávu okomentoval hospodář Rostislav Svoboda a okomentoval především ty položky, kde 

se čerpání lišilo od plánovaného rozpočtu. 

Na konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě 23. 2. 2019 byl schválen rozpočet na rok 2019 se ztrátou 

2.000.000 Kč. V průběhu roku byly VV schváleny změny u některých výdajových položek, 

aktualizovány příjmové položky dotačních programů MŠMT podle obdržené skutečnosti a do 

rozpočtu zařazen v průběhu roku nově vyhlášený investiční program MŠMT.  

Konečný hospodářský výsledek za rok 2019 je ztráta ve výši 444.482,59 Kč.  

Oproti plánu rozpočtu byly navýšeny příjmy z programů MŠMT o 571.300 Kč a navýšení ostatních 

příjmů o cca 170.000 Kč. 

Pokud odečteme vliv až po konferenci zařazené investiční dotace, tak jsou skutečné výdaje oproti 

plánovaným nižší o 1,17 mil. Kč. Ve většině rozpočtových kapitol se podařilo naplánovat výdaje 

správně a jejich skutečné čerpání je mírně menší oproti plánu. Hlavní úspory proti plánovanému 

rozpočtu jsou v kapitolách rozpočtu Sportovní příprava, Individuální příprava, Školení a Metodické 

materiály, kde se neuskutečnily všechny plánované akce a výdaje.  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 18.312.142,51 Kč, z čehož jsou pohledávky a 

poskytnuté zálohy 29.348,45 Kč. 

Celková pasiva jsou 18.756.625,1 Kč, z čehož závazky svazu tvoří 997.179 Kč. Největší závazek za 

dodavateli je faktura FIDE. Velká část vyplývá z pracovněprávních vztahů. Veškeré závazky byly 

uhrazeny do konce ledna 2020. 

Celková rezerva svazu je na počátku roku 2020 téměř 17,3 mil. Kč. Celkový vývoj hospodaření 

svazu za deset let je shrnut v následující tabulce. 
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Rok Příjmy Výdaje Hosp. výsledek 

Finanční rezerva 

**) 

2009 6 729 108 Kč 7 178 305 Kč -449 197 Kč 2 492 892 Kč 

2010 6 148 376 Kč 5 114 758 Kč 1 033 618 Kč 2 043 695 Kč 

2011 5 944 920 Kč 5 195 979 Kč 748 941 Kč 3 077 313 Kč 

2012 18 432 236 Kč 14 660 094 Kč 3 772 142 Kč 3 826 254 Kč 

2013 11 578 319 Kč 11 653 851 Kč -75 532 Kč 7 598 396 Kč 

2014 15 972 532 Kč 12 603 472 Kč 3 369 061 Kč 7 522 864 Kč 

2015 15 090 928 Kč 13 993 377 Kč 1 097 552 Kč 10 891 925 Kč 

2016 20 416 498 Kč 18 081 913 Kč 2 334 585 Kč 11 989 476 Kč 

2017 20 503 818 Kč 18 631 820 Kč 1 871 998 Kč 14 324 061 Kč 

2018 20 604 608 Kč 19 041 221 Kč 1 563 387 Kč 16 196 059 Kč 

2019 21 702 639 Kč 22 147 122 Kč - 444 483 Kč 17 759 446 Kč 

2020 *) 21 053 000 Kč 23 053 000 Kč - 2 000 000 Kč 17 314 963Kč 

2021 

**) 

   
15 314 963 Kč 

Xxxx Převzato z výsledovky 

  Xxxx Převzato z hospodaření 

  *) Výhled dle návrhu rozpočtu pro rok 2020 

 **) Na počátku roku 

   
 

 

10. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
Zprávu Revizní komise okomentoval Josef Novák. Hlavní doporučení a závěry ze zprávy jsou: 

 

 RK ŠSČR navrhuje konferenci schválit činnost VV ŠSČR v roce 2019 

 RK ŠSČR navrhuje uložit pobočným spolkům, aby doplnily do Sbírky listin všechny 

chybějící účetní závěrky a listiny od roku 2014 

 RK ŠSČR v souvislosti s Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a 

sportovních zařízení navrhuje konferenci uložit všem doplnit a aktualizovat všechny 

potřebné údaje do tohoto rejstříku 

 RK ŠSČR i nadále doporučuje, aby na všech jednotlivých účetních dokladech byl vždy 

uváděn přímý a jednoznačný odkaz na příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR, 

které je uvedeno v zápise (číslo zápisu a bod), apod.   

 RK ŠSČR požaduje před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2019 zaslání všech 

konečných sestav účetní závěrky a inventarizaci účtů,  

 RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2019 (účetní 

ztráta 444.483 Kč).  

 RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2020 

(plánovaná účetní ztráta 2 000 tis. Kč z důvodů uvedených v komentáři k návrhu rozpočtu).  

 
   

11. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE, DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM 

ZPRÁVÁM (ad 8 – 10), SCHVALOVÁNÍ 
Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Krejnický: z 62 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 

60 (96,77 %) – konstatoval, že konference je usnášeníschopná a při hlasování je pro schválení 

prostou většinou zapotřebí 31 hlasů. 
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Diskuze: 

 

J. Hruška – dotázal se, zda ŠSČR bude svým spolkovým oddílům zasílat výstupy z databáze pro 

aktualizaci Rejstříku sportovců a zda nebude problém doložit, odkdy jsou jednotliví členové 

registrováni. 

 

V. Novotný - odpověděl. Výstup z databáze v požadovaném formátu plánuje svaz svým oddílům 

poskytovat. Začátek registrace jednotlivých členů se již ve svazové databázi eviduje. 

 

M. Hurta – dotaz, zda tento výstup z databáze může dostat do konce března kvůli doložení k žádosti 

o dotaci. 

 

M. Šmajzr – odpověděl. Výstup do konce března zašleme. Jediným zádrhelem může být vyplnění 

kolonky aktivní sportovec, což je hráč, který během roku sehrál alespoň jednu partii. Vzhledem 

k tomu, že svaz o tom nemá kompletní informace (ne všechny soutěže se hrají na elo), bude nutné, 

aby si tuto kolonku každý klub ještě sám zrevidoval. 

 

P. Pisk – doporučil všem, aby si příští rok našli čas a zašli si zahrát nebo se jen podívat na Prague 

Chess Festival v Praze. Jedná se o špičkovou a profesionálně organizovanou akci, na kterou 

můžeme být hrdí. Velmi se vydařila myšlenka uspořádat turnaj kategorie Futures. 

 

P. Chrz – dotaz, zda se plánuje změna na pozici koordinátora KTCM, protože ten současný 

vykazuje mizivou aktivitu a komunikaci. Dále se vyjádřil, že vize o mistru světa je sice hezká, ale 

nereálná, protože takový člověk se nedá cíleně vychovat, ten se musí narodit.   

 

Z. Fiala – odpověděl. I pro rok 2020 se počítá s tím, že koordinátorem KTCM bude Richard Biolek 

ml. V Koutech během MČR mládeže bude k dispozici případným dotazům a námětům na zlepšení 

práce. Projekt KTCM pro letošní rok se ladí před zveřejněním. 

 

Schvalování: 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 

2019.“ – 60 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 

2019.“ – návrh byl schválen vizuální většinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR vzala na vědomí Zprávu RK ŠSČR za rok 

2019.“– návrh byl schválen vizuální většinou. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila Krajským šachovým svazům – pobočným 

spolkům ŠSČR – doplnit do Sbírky listin ve Spolkového rejstříku chybějící účetní závěrky a listiny 

od roku 2014.“ – 44 pro, 1 proti, 12 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila Zapsaným spolkům – členům ŠSČR 

doplnit a aktualizovat všechny potřebné údaje do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, 

trenérů a sportovních zařízení.“ – 49 pro, 0 proti, 9 se zdrželi – návrh byl schválen. 
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12. VOLBY 
V. Novotný na úvod doporučil schválit usnesení o odvolání stávajících členů VV a RK ŠSČR, což 

povede k ulehčení při zápisu do Spolkového rejstříku. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR odvolala Výkonný výbor ŠSČR ve složení: 

předseda ŠSČR - Viktor Novotný, místopředseda ŠSČR - Martin Petr, člen VV pověřený funkcí 

hospodáře - Rostislav Svoboda, člen VV, úsek reprezentace a talentů - Michal Konopka, člen VV, 

úsek sportovně-technický – Jan Malec, člen VV, úsek mládeže – Zdeněk Fiala a Revizní komisi 

ŠSČR ve složení: Josef Novák, Alena Mrkvičková, Pavel Růčka, Radka Slepánková.“ – návrh byl 

schválen vizuální většinou. 

 

L. Sýkora informoval a procesu hlasování a seznámil delegáty s kandidáty. Do VV ŠSČR byla 

podána pouze jedna kandidatura - tým Martina Petra a do RK ŠSČR kandidují Josef Novák, Alena 

Mrkvičková, Pavel Růčka, Bohumír Sunek a Zdeněk Maršálek. 

 

Slovo poté dostal M. Petr, který v prvé řadě poděkoval odstupujícímu předsedovi V. Novotnému za 

obrovský pokrok, který šachový svaz pod jeho vedením udělal a za to, že svůj projev může začít 

následujícími pozitivními fakty: 

 

 Počet členů ŠSČR stabilně roste a již přesáhl 20 tisíc. 

 

 Roční rozpočet ŠSČR převyšuje 20 mil. Kč. 

 

 Jen za rok 2019 máme zlato z ME do 18 let, stříbro z ME do 10 let a Václav Finěk je podle 

ratingu nejlepší na světě ve své kategorii. 

 

 Česká republika je na 7. místě na světě v počtu aktivních hráčů registrovaných na FIDE. 

 

ŠSČR je v posledních letech stabilní a úspěšná organizace a snahou bude, abychom v tomto 

pozitivním trendu pokračovali. I proto jsou změny ve složení VV malé a je potěšující, že většina 

členů VV chce pokračovat ve své práci.  

 

Program týmu M. Petra byl zveřejněn v podkladových materiálech. M. Petr z něj vypíchl 

následující tři body: 

 

 Komunikace s kraji – není to vždy ideální a bylo by dobré, kdyby se současný pozitivní 

trend promítl i do komunikace v jednotlivých úsecích, na kterých ŠSČR a KŠS společně 

spolupracují. Např. projekt Šachy do škol, výchova talentů, trenérů, rozhodčích apod. 

 

 Reprezentace – rádi bychom měli vedle Davida Navary další hráče ve světové špičce, a 

proto je zapotřebí daleko intenzivnější práce s talenty. V této oblasti jsme zásluhou 

manažera reprezentace mládeže Petra Piska udělali velký pokrok. Šachy mají v ČR 

obrovskou tradici a měli bychom uvažovat nejen v měřítku našeho státu, ale i v měřítku 

evropském a světovém. 

 

 Trenéři – na všech úrovních musíme zlepšit kvalitu i kvantitu, aby se o ty zástupy dětí, které 

se v současné době do ŠSČR registrují, měl kdo starat. Jen za první dva měsíce tohoto roku 

máme 471 nových členů a většina z nich jsou děti. I proto byl vypsán konkurz na manažera 

trenérského úseku, abychom celou oblast posunuli dál. 
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M. Petr poté poděkoval přítomnému trenérovi Karlu Handlířovi za to, že zásadním způsobem 

ovlivnil šachy ve svém regionu a za úspěch v celostátní soutěži Díky trenére a věnoval mu drobný 

dárek a diplom. 

 

Na závěr svého vystoupení M. Petr slíbil, že pokud dostane důvěru, bude se práci předsedy věnovat 

naplno a nejlépe, jak dovede. 

 

Po ukončení hlasování a po sečtení hlasů, informoval L. Sýkora o výsledku hlasování. 

 

Konference ŠSČR zvolila Výkonný výbor ŠSČR ve složení M. Petr (předseda ŠSČR), Rostislav 

Svoboda (místopředseda ŠSČR), Michal Konopka, Jan Malec, Zdeněk Fiala a Jiřina Prokopová a 

jmenovala Viktora Novotného prezidentem ŠSČR počtem 52 hlasů z 60 (86,6 %). 

 

Konference ŠSČR zvolila do Revizní komise ŠSČR: 

 

Josefa Nováka – 60 hlasů (100 %) 

Alenu Mrkvičkovou – 57 hlasů z (95 %) 

Bohumíra Sunka – 59 hlasů (98,3 %) 

Zdeňka Maršálka – 58 hlasů (96, 6 %). 

Pavla Růčku – 59 hlasů (98, 3 %). 

  

Svého předsedu si Revizní komise zvolí sama mezi sebou. 

 

L. Sýkora na závěr poděkoval za bezproblémový průběh voleb. 

 

 

13. ZMĚNA LEGISLATIVY ŠSČR 
V. Novotný předal slovo J. Šmídovi, aby představil návrh KHŠS ohledně návrhu na zvýšení 

odstupného, viz podkladové materiály. 

 

K návrhu se poté za Komisi mládeže vyjádřil Z. Fiala – většina klubů se při přestupech dohodne, 

pouze malé procento se řeší formou odstupného. Největší finanční zátěž za trénink a výchovu dětí 

nesou rodiče, a když dojde na přestup, tak nový oddíl obvykle platit odstupné nechce, takže to musí 

opět uhradit rodiče. Z tohoto důvodu Komise mládeže nepodporuje návrh KHŠS na zvýšení 

odstupného. 

 

Diskuze: 

 

P. Záruba – označil návrh KHŠS za alibistický a nesystematický a podpořil stanovisko Komise 

mládeže. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje předložený návrh KHŠS na zvýšení 

odstupného.“ – 25 pro, 13 proti, 22 se zdrželi – návrh nebyl schválen. 

 

R. Burda vyzval k zamyšlení ohledně nesystémových poplatků za LOK, kdy za zápočet 

v praktickém šachu se platí a za zápočet v rapid šachu ne. Dále zmínil, že ŠSČR má z poplatků za 

elo zisk více než 400.000 Kč ročně. Pokud VV ŠSČR nenavrhne nějaké změny, bude na příští 

Konferenci navrhovat zrušení poplatku za LOK v soutěžích družstev. Jenom Středočeský šachový 

svaz odvádí za elo přes 40.000 Kč ročně. 
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Diskuze:  

 

V. Novotný – připravuje se aktualizace Klasifikačního řádu. Může se také stát, že se to sjednotí tím 

způsobem, že poplatky budou i za zápočet rapid ela. 

 

R. Svoboda – Středočeský svaz sice odvádí za elo více než 40.000 Kč, ale větší část z této částky 

jde na FIDE. Výdaje ŠSČR se netýkají jen zpracovatele, jsou tam i jiné poplatky. Na dřívějších 

konferencích se řešilo zvyšování nebo nezvyšování členských příspěvků a přijmula se filozofie, že 

při zachování nízkých členských příspěvků se platí hlavně za službu. Je logičtější, když svaz vybírá 

za službu pro aktivní členy, než aby vybíral vysoké příspěvky paušálně od všech členů včetně těch, 

kteří nejsou tak aktivní. Zatím je finanční situace svazu dobrá, ale to nemusí trvat věčně, a pak 

navyšovat či znovu zavádět jednou zrušené příspěvky bude komplikované. V poplatcích 

v Ekonomické směrnice by se mohla udělat revize a větší pořádek, ale rušit by se neměly. 

 

P. Chrz -  na dřívějších konferencích byla jiná situace. Svaz měl čtvrtinový rozpočet oproti dnešku a 

hrozilo, že když se nezvýší příspěvky, svaz nebude mít prostředky na činnost. Svaz by na své 

členské základně neměl vydělávat a příspěvky by měly pouze pokrýt náklady. 

 

P. Záruba – řeší se sleva na poplatcích u svazových soutěží, ale 90 % poplatků plyne ze 

soukromých turnajů. 

 

L. Záruba – zkušenost je taková, že všechny sportovní svazy se snaží hledat jakékoliv cesty, jak 

dostat ze svých členů více peněz. Jít cestou rušení poplatků je cestou do pekel a byla by to cesta, 

kterou nejde žádný sportovní svaz. 

 

L. Sýkora – zájmem každého spolu by mělo být, aby ten spolek byl silný. Pokud bude spoléhat na 

to, že neustále od někoho bude dostávat dotace, namísto vybírání příspěvků od svých členů, tak 

nejde správným směrem. Co se týče toho, že svaz vydělává na svých poplatcích, tak za rok 2019 

„vydělal“ svaz mínus 440 tisíc a za rok 2020 se chystá „vydělat“ mínus 2 miliony Kč. Rozpočet se 

musí brát jako celek, nelze z něj vypíchnout pouze některé výnosové položky. 

 

R. Burda – v návrhu primárně nešlo o snižování poplatků, ale o jejich sjednocení a systematičnost. 

 

Následovala hodinová přestávka na oběd. 

 

14. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2020 

Slovo dostal hospodář ŠSČR R. Svoboda. 

 

Příjmová část rozpočtu Šachového svazu je ze tří čtvrtin svých pokryta dotacemi od ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a je již téměř jistá. V položce P2.2. (program Talent) jsme obdrželi 

2.104.300 Kč a v položce P2.6 (program Organizace sportu) obdržíme 11.444.475 Kč. 

 

Celkově je návrh rozpočtu koncipován jako ztrátový. Hlavním důvodem pro ztrátový rozpočet je 

zvýšení výdajů do rozvoje mládeže. Pro tento krok si svaz v předchozích letech vytvořil dostatečné 

rezervy a v případě udržení příjmů v obdobné výši, lze podobně koncipovat rozpočty i 

v následujícím roce.  

 

Konferenci je předkládán rozpočet se ztrátou 2,0 mil Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2020 

předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v loňském 

roce. Oproti předchozím letům se navyšují především výdaje na sportovní činnost. Už v loňském 
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roce narostly příspěvky pořadatelům mistrovských soutěží, stále se rozšiřuje okruh reprezentačních 

akcí mládeže, které svaz považuje za prioritu, zvětšují se výdaje na přípravu mládeže. Výrazně se 

zvyšují výdaje na školení a semináře trenérů. 

   

S ohledem na předchozí informace, i v letošním roce se konferenci doporučuje přijmout usnesení, 

že v případě odlišné výše dotačních příjmů od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSCR oprávněn 

provést úpravy v rozpočtu na rok 2020. 

 

V. Novotný doplnil, že v následujících dvou až třech letech je předpoklad, že dotace pro svaz se 

nebudou navyšovat, ale zároveň by neměly ani výrazněji klesnout. Cílem nové Národní sportovní 

agentury je dávat více peněz přímo do oddílů. 

 

S návrhem ke změně rozpočtu se přihlásil J. Novák, který navrhl změnu rozpočtu v položce V10.8 

(Organizace sportu v KŠS). Položka by se navýšila o 300.000 Kč na 800.000 Kč s tím, že 35.000 

Kč by dostal paušálně každý KŠS a zbytek by se rozdělil podle toho, jak splní stanovené podmínky. 

 

Diskuze: 

 

M. Petr – financování krajů je problém, a proto je v plánu zorganizování společné schůzky, kde by 

se financování krajů probralo. V Pražském šachovém svazu proteklo rozpočtem více než milion Kč, 

takže financování od ŠSČR víceméně nepotřebují. Je to tím, že využívají různé městské dotace a 

granty podobně jako to činí ŠSČR. Peníze nám nepadají z nebe, musíme si je vybojovat. Všechny 

KŠS jsou samostatné jednotky, které o dotace mohou žádat. Není to jednoduchý proces, ale bylo by 

vhodné, aby těchto možností kraje využívaly stejně jako ŠSČR. Na plánované společné schůzce 

může proběhnout diskuze, jaké jednotlivé kraje mají možnosti, kde žádat o peníze apod. Problém se 

nevyřeší tím, že se bude zvedat položka V10.8. Je to věc každého kraje a jeho vlastního fungování. 

 

J. Kotzot – podivil se vyjádření M. Petra, že nechce zvyšovat položku V10.8, když ve svém 

volebním programu uvádí, že při navýšení rozpočtu ŠSČR by se měly automaticky zvyšovat 

prostředky, které krajům jdou. 

 

M. Petr – reagoval. Navýšení rozpočtu ŠSČR v současné chvíli nevidí. 

 

P. Záruba – z položky V10.8 nechceme primárně peníze na funkcionáře (z částky 35.000 Kč to je 

tak 3.000 Kč na jednoho), ale na organizaci sportu v krajích. Dotační tituly se liší kraj od kraje. 

Pokud Praha dává takové peníze do šachu, tak je to skvělé, ale ne ve všech krajích to tak je. MKŠS 

primárně přispívá klubům, na organizaci sportu v kraji nejde ani koruna. 

 

V. Novotný – od té doby, co fungují Olympiády dětí a mládeže, tak se financování v krajích velice 

zvedlo. V Libereckém kraji bylo kdysi na sport 5 milionů Kč, nyní je to 60 milionů Kč. Každý KŠS 

by se měl snažit ve svém kraji nějaké peníze na svou činnost získat. 

 

J. Kovář – nám sice rozpočtem proteklo přes milion Kč, ale podstatná část byla ta, kterou jsme 

získali pro oddíly pracující s mládeží a kraj jako takový z těch peněz nezískal nic. Peníze se pouze 

přeposlaly dál, a pak se jen kontrolovalo to, aby to oddíly správně vyúčtovaly. Na provoz PŠS nebo 

na organizaci sportu nejsme schopni z Prahy něco získat. 

 

P. Chrz – podpořil návrh navýšení dotace pro kraje. V Ústí je asi 10 let program na podporu 

krajských svazů a 10 let je tam stejná částka, přibližně 30 a 50 tisíc Kč. 
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J. Šmíd – KHŠS to má podobně jako Praha. Účetnictvím sice ročně proteče 750 tisíc Kč, ale na 

funkcionáře nedostanou ani korunu. 

 

J. Hruška – v Praze je dotace z položky V10.8 určena na odměny funkcionářů plus je tam položka 

na administrativní podporu externího pracovníka, která je se souhlasem oddílů financována 

z oddílových příspěvků. 

 

R. Svoboda – chápe, že situace v krajích je rozdílná. Nesmí se také zapomínat na to, že peníze 

z položky V10.8 nejdou na kraje jednoduše poslat. Tyto peníze lze poslat pouze jako službu, kterou 

kraje vyfakturují. Navrhl kompromis, VV dostane úkol svolat užší konferenci zástupců krajů 

(předseda + hospodář), která se bude týkat financování krajů, jejich hospodaření a toho, jak bude 

rozdělena částka z položky V10.8. S tím, že se na ní může schválit i navrhované navýšení o 300 

tisíc Kč. Není dobré na konferenci schvalovat ad hoc návrhy, které nejsou připravené a ničím 

podložené. Trend ztrátového rozpočtu bude v budoucnu již neudržitelný. Dotace budou 

pravděpodobně stále stejné, ne-li nižší a výdaje neustále rostou a budou růst. Proto se daný návrh 

musí řešit koncepčně. 

 

R. Burda – dotaz na konkretizaci položky V12.7 (projekt PR výdaje) a zda by se v této položce 

nedalo ušetřit. 

 

M. Petr – odpověděl. V této položce je spolupráce s agenturou Bison & Rose, která běží již dlouhou 

dobu a přináší nám výsledky. Dále nás letos čeká velká propagace na olympijských festivalech 

v Praze, Brně a Ostravě. Festivaly projdou stovky tisíc lidí, kteří uvidí šachy. ŠSČR dává na svou 

propagaci přibližně 5 – 6 % svého rozpočtu, což je z hlediska propagace velmi střídmé a umírněné a 

peníze se nevyhazují zbytečně. 

 

R. Svoboda – doplnil. Položka V12.7 je rozdělena na více konkrétních položek. Na spolupráci 

s agenturou Bison & Rose 240.000 Kč, na Výroční ceny 30.000 Kč, na Šachovou šalinu 70.000 Kč, 

na online přenosy 20.000 Kč, na zpravodajství na webu, Newsletter a reklamy na Facebooku 40.000 

Kč, Na bannery, desky, panely a další reklamní materiály 20.000 Kč, na jednání s novináři 5.000 Kč 

a na soutěže a ceny 10.000 Kč. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR a krajským šachovým svazům 

projednat do cca poloviny roku 2020 možnosti navýšení rozpočtové položky V10.8 až o 300.000 

Kč.“ – 43 pro, 9 proti, 8 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila rozpočet ŠSČR 2020 v navrženém 

znění“. – 57 pro, 1 proti, 2 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR provést ve schváleném 

rozpočtu dodatečném změny v závislosti na výši dotací poskytnutých MŠMT“. – návrh byl schválen 

vizuální většinou. 

 

 

15. RŮZNÉ, DISKUZE 
L. Hajšman prezentoval svůj návrh na povinnost pořadatelů mít v hrací místnosti hodiny. Mnozí 

hráči např. berou pravidelně prášky, proto je pro ně informace o čase důležitá. A pomalu přichází 

doba, kdy kromě mobilů nebudou kvůli možné počítačové nápovědě hráči smět nosit na partii ani 

hodinky. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR zvážení povinnosti pořadatele 

umístit v hrací místnosti hodiny ukazující aktuální čas a eventuálně zanést tuto povinnost do 

legislativy“. – 35 pro – 3 proti – 19 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

P. Hrdlica – navrhl podporu organizátorů, kteří pořádají turnaj ve vážných partiích pro více než 160 

lidí. ŠSČR by např. mohl těmto organizátorům zajistit kolektivní smlouvu se sponzory. Nějakého 

sponzora by mohlo zaujmout to, že by měl reklamu na těchto masových turnajích po celé republice. 

 

V. Novotný – pochválil myšlenku. Shánění sponzorů však není jednoduché, a to ani v mediálně 

mnohem více sledovaných sportech. 

 

M. Petr – je to otázka, kterou bychom řešit měli. Jsme 7. na světě v počtu započítaných partií na 

FIDE, což znamená, že tato věc funguje sama od sebe, ale určitě se nebráníme nějaké podpoře. 

Z organizátorů velkých turnajů u nás již blíže spolupracujeme s Ave-Kontaktem nebo s pořadateli 

Pražského šachového festivalu. Dost organizátorů turnajů se nám hlásí do grantů na Popularizaci 

šachu, ačkoliv tento grant je primárně určen na něco jiného. Rozpočet se musí řešit koncepčně, 

momentálně je rozpočet schodkový o 2 mil. Kč a je předpoklad, že v následujícím období se příjmy 

zvyšovat nebudou. Musíme si stanovit priority a je nevyhnutelné, že v budoucnu se bude muset 

v některých programech škrtat. Které to budou, je věc vzájemné diskuze, a proto je ideální čas na 

společnou schůzku se všemi KŠS. Měly by se začít hledat i jiné zdroje než je MŠMT, například 

jsou v budoucnu ve hře též granty z Evropské unie. 

 

J. Šmíd – informoval, že nová Národní sportovní agentura v současné době objíždí jednotlivé kraje 

a pořádá různé akce a doporučil se těchto akcí zúčastnit. 

 

 

16. ZÁVĚR 
Předsedající V. Novotný poděkoval všem delegátům a hostům za hojnou účast a bezproblémový 

průběh konference, za celoroční práci pro šachové hnutí a popřál šťastnou cestu domů. Konference 

byla ukončena v 15:02. 

 

 

 

 

Zapsal: František Štross Ověřil: Martin Petr 

  

 

 

 

 

Příloha: Usnesení Konference ŠSČR 2020 

 

 



Zápis z Konference ŠSČR 2020 - 13/14 

Usnesení konference Šachového svazu České republiky 
konané 29. 2. 2020 v Havlíčkově Brodě 

I. Konference ŠSČR schválila: 

1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2019. 

2. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2019. 

3. Rozpočet ŠSČR na rok 2020 v navrženém znění. 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí: 

Zprávu Revizní komise ŠSČR za rok 2019. 

III. Konference ŠSČR odvolala: 

1. Výkonný výbor ŠSČR ve složení: 

- předseda ŠSČR – Viktor Novotný; 

- místopředseda ŠSČR – Martin Petr; 

- člen VV, pověřený funkcí hospodáře – Rostislav Svoboda; 

- člen VV, úsek reprezentace a talentů – Michal Konopka; 

- člen VV, úsek sportovně-technický – Jan Malec; 

- člen VV, úsek mládeže – Zdeněk Fiala. 

2. Revizní komisi ŠSČR ve složení: Josef Novák, Alena Mrkvičková, Pavel Růčka, Radka 

Slepánková. 

IV. Konference ŠSČR zvolila: 

1. Výkonný výbor ŠSČR ve složení: 

- předseda ŠSČR – Martin Petr; 

- místopředseda ŠSČR pověřený funkcí hospodáře – Rostislav Svoboda; 

- člen VV, úsek reprezentace – Michal Konopka; 

- člen VV, úsek sportovně-technický – Jan Malec; 

- člen VV, úsek mládeže – Zdeněk Fiala; 

- člen VV, úsek rozhodčích – Jiřina Prokopová. 

2. Revizní komisi ŠSČR ve složení: Josef Novák, Alena Mrkvičková, Bohumír Sunek, Zdeněk 

Maršálek, Pavel Růčka. 

V. Konference ŠSČR jmenovala: 

Viktora Novotného prezidentem ŠSČR. 

VI. Konference ŠSČR uložila: 

1. Krajským šachovým svazům – pobočným spolkům ŠSČR – doplnit do Sbírky listin ve 

Spolkového rejstříku chybějící účetní závěrky a listiny od roku 2014. 

2. Zapsaným spolkům - členům ŠSČR - doplnit a aktualizovat všechny potřebné údaje do Rejstříku 

sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. 

3. VV ŠSČR a krajským šachovým svazům projednat do cca poloviny roku 2020 možnosti navýšení 

rozpočtové položky V10.8 až o 300 tis. Kč. 

4. VV ŠSČR provést ve schváleném Rozpočtu ŠSČR dodatečné změny v závislosti na výši dotací 

poskytnutých MŠMT. 

5. VV ŠSČR zvážení povinnosti pořadatele umístit v hrací místnosti hodiny ukazující aktuální čas a 

eventuálně zanést tuto povinnost do legislativy. 
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Zapsali: Miroslav Hurta, Jan Malec, František Štross  Ověřil: Martin Petr  

  

 

 


