
 
 

 

 

Zpráva delegáta: FIDE Mimořádné Valné Shromáždění 

Nový Statut FIDE 
Téměř jednohlasně byl schválen nový Statut FIDE (FIDE Charter, celé znění zde). Stará verze tohoto 
dokumentu již nebyla pro novou administrativu žádoucí, byla zastaralá a nebyla v souladu s tím, kudy 
se chce FIDE dále ubírat.  
 
Nejvyšším orgánem FIDE zůstává Valné shromáždění, které bylo posíleno a má dohled nad volbami 
orgánů FIDE, schvalováním rozpočtu nebo vyjadřováním nedůvěry členům orgánů FIDE. Jednou 
z hlavních změn je nahrazení dosavadní Prezidentské rady (Presidential Board) novým orgánem 
Radou FIDE (FIDE Council). Který bude mít měně členů než předchozí uskupení a větší procento z nich 
bude voleno nezávisle na Prezidentovi. Funkce prezidenta je nově definována, dále mu asistuje nová 
Řídicí rada a může být volen maximálně na dva termíny (včetně toho současného). Více o struktuře – 
viz obrázek níže: 
 

 

Nové FIDE: Valné shromáždění – Orgán s nevyšší pravomocí ve FIDE, Rada - Strategický a dohledový orgán FIDE, který má  
legislativní i exekutivní pravomoci, Volené komise – Odborné a nezávislé orgány pro konkrétní úkoly ve FIDE, Řídící rada – 
Výkonný a operační orgán, který asistuje Prezidentovi s každodenním řízení aktivit FIDE (bez legislativní pravomoci) 

Noví členové FIDE 
Valné shromáždění schválilo přijetí nových členů do FIDE, celkový počet je nyní 195. Noví členové 
jsou: Kajmanské ostrovy, Čad, Rovníková Guinea, Grenada, Svatá Lucie a Svatý Kryštof a Nevis. 
 
Ekonomická směrnice FIDE 
Schválilo se také několik drobných úprav Ekonomické směrnice FIDE, např. zrušení startovného pro 
MS seniorů.  
 

https://handbook.fide.com/files/handbook/FIDECharter2020.pdf


 
 

 

 

Etická komise FIDE 
Proběhly volby do Etické komise FIDE. Ze čtrnácti uchazečů byli zvoleni tři: Khaled Arfa (Tunisko), 
David Hater (USA) and Johan Sigeman (Švédsko).  
 
Shrnutí 
Většinu Valného shromáždění a později i Prezidentské rady v době Kongresu v Abu Dhabi vedl sám 
prezident FIDE Arkadij Dvorkovič. Sám energicky prezentoval i odpovídal na otázky s velkým 
přehledem a skvělou znalostí celé agendy. Při našem vzájemném střetnutí vyjádřil, že se těší na 
návštěvu Prahy v době MS seniorských týmu, ta však byla díky nastalé situaci bohužel nakonec 
zrušena. 
 
Prezidentska rada dále postupně schválila všechny zprávy jednotlivých komisí. Pro ČR byly v rámci 
zprávy Komise rozhodčích FIDE schváleny 2 FA tituly (Fiala, Hajšman) a 3 IA tituly (FIDE rozhodčí: 
Buchníček, Kudla, Sikora).  
 
První den Kongresu také proběhl zajímavý seminář Komise pro rozvoj FIDE (Development 
Commission), kde tajemnice komise Sonja Johnson velmi optimisticky shrnula uplynulý rok a načtla 
plány do budoucna. Nabídla při tom pomoc při spolupráci na jakémkoliv projektu pro rozvoj federace 
všem – i mně osobně.  
 
Celková nálada na Kongresu i v nové FIDE obecně je nyní velmi pozitivní a progresivní. Celkový dojem 
je jednoznačně kladný a můžeme se těšit, že se bude i nadále vše posouvat správným směrem.   
 
  
 
 
 
 
 


