
 
 

 

 

Zápis ze 142. schůze VV ŠSČR 

Skype, 30. března 2020 
 

Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Michal Konopka, Zdeněk Fiala, Jan Malec, Jiřina Prokopová 

 

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

Souralová (manažerka Šdš), Petr Neuman (TK), Evžen Pospíšil (TK) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:30 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 

Vzhledem k tomu, že Jednací řád VV ŠSČR výslovně nezmiňuje možnost konání schůze pomocí online 

komunikačního nástroje, bylo dohodnuto schválení této skutečnosti.  

 

Usnesení 142/1: VV ŠSČR schvaluje konání 142. schůze VV ŠSČR pomocí Skype konference. 

 

2. Schválení zápisu ze 141. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 142/2: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 141. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 141. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 142. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu M. Petr 

2 Schválení zápisu 141. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 142. schůze VV ŠSČR M. Petr 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Složení komisí ŠSČR M. Petr 

8 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

9 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Priloha_26_VV122_Jednaci_rad_VV_SSCR.pdf


 
 

 

 

10 Zpráva KM Z. Fiala 

11 Šachy do škol V. Souralová 

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 142/3: VV ŠSČR schvaluje program 142. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 12. 2. 2020 - 29. 3. 2020: 

1) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení financí v 1. turnajovém grantu 1. 2. - 30. 6. 2020. 
 

2) VV ŠSČR schválil předložené smlouvy s reprezentačními kapitány Zbyňkem Hráčkem a Tomášem 

Polákem na rok 2020. 

3) VV ŠSČR schválil přerušení všech svazem řízených soutěží až do odvolání. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 

 
Sport a stát 
MŠMT klade vzrůstající důraz na správné zápisy v Rejstříku sportu u všech žadatelů o dotace, tedy 

sportovních svazů i jednotlivých oddílů. Průběh registrace a nahrávání údajů o členech je popsán 

v manuálu na stránkách Rejstříku: https://rejstriksportu.msmt.cz . Pro všechny své oddíly vytvořil 

ŠSČR seznam členů ve správném formátu, tak, jak jej v současné době požaduje Rejstřík.   

 

Z dotačních programů MŠMT na rok 2020 má ŠSČR již vyplaceny finanční prostředky z programu 

TALENT. V programech REPRE a Organizace sportu nám byla ze strany MŠMT navržena dotace, která 

přibližně odpovídá loňské výši (a letošnímu rozpočtu), finální rozhodnutí jsme ještě neobdrželi. 

 
FIDE a ECU 
Na FIDE Kongresu v Abú Dhabí zastupovala ŠSČR Jiřina Prokopová, její zprávu naleznete v příloze. 

 

https://rejstriksportu.msmt.cz/


 
 

 

 

Na MS seniorských týmů měl dorazit prezident FIDE A. Dvorkovič, nakonec se rozhodl svoji účast 

zrušit vzhledem k narůstající epidemii. O MS seniorských družstev se aktivně zajímal, na denní bázi 

sledoval průběh turnaje a poděkoval organizátorům za jejich skvělou práci.  

 

Turnaje, které se měly hrát na jaře 2020, postupně FIDE i ECU ruší nebo přesouvá na neurčito.    

 

Různé 

Navštívil jsem (několikrát) MS seniorských týmů v Praze. Na slavnostním zakončení turnaje, které 

proběhlo po 7. kole večer, jsem poděkoval organizátorskému týmu Ave-kontaktu za zcela mimořádné 

nasazení a skvělé zvládnutí situace. Plánovaná návštěva MČR mládeže v Koutech nad Desnou se již 

bohužel nemohla uskutečnit, turnaj byl ukončen po 7. kole. 

Navštívil jsem prostory, které Český olympijský výbor plánuje poskytnout ŠSČR k prezentaci v rámci 

Olympijského festivalu v Praze. Ten by se měl konat na Olympu, v areálu Ministerstva vnitra.   

Ve čtvrtek 12. 3. jsem inicioval mimořádnou Skype schůzi Výkonného výboru, na které nakonec bylo 

rozhodnuto o přerušení soutěží družstev.  

Usnesení 142/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

 

Příloha 2: Zpráva J. Prokopové z kongresu FIDE v Abú Dhabí 

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 142/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Složení komisí 
 

Informace ke složení komisí 2020 – 2013 uvedl M. Petr. 
 
VV ŠSČR zřizuje Komisi mládeže (KM), jmenuje a schvaluje předsedu KM Zdeňka Fialu a další členy KM 
Jiřího Kalužného, Petra Zárubu, Miroslava Hurtu a Petra Piska. 
 
VV ŠSČR zřizuje Komisi reprezentačního úseku (KRÚ), jmenuje a schvaluje předsedu KRÚ Michala 
Konopku a další členy KRÚ Vlastimila Jansu, Zbyňka Hráčka, Tomáše Poláka, Olgu Sikorovou a Marka 
Vokáče. 



 
 

 

 

VV ŠSČR zřizuje Trenérskou komisi (TK), jmenuje a schvaluje předsedu TK Evžena Pospíšila, 
místopředsedu TK Petra Neumana a další členy TK Josefa Juřka, Marka Vokáče, Pavla Chrze, Karla 
Nováčka, Jiřího Daniela a Martina Beila. 
 
VV ŠSČR zřizuje Sportovně technickou komisi (STK), jmenuje a schvaluje předsedu STK Jana Malce a 
další členy STK Vladimíru Šťastnou, Petra Zárubu, Pavla Chrze a Davida Pelikána. 
 
VV ŠSČR zřizuje Komisi rozhodčích (KR), jmenuje a schvaluje předsedkyni KR Jiřinu Prokopovou, a 
další členy KR Jaroslava Benáka, Jana Sikoru, Václava Soukupa a Jana Malce. 
 
VV ŠSČR zřizuje Komisi pro marketing a komunikaci (KMK), jmenuje a schvaluje předsedu KMK Josefa 
Bednaříka a další členy KMK Martina Petra, Petra Součka, Milana Šindeláře, Jakuba Weinera, Aleše 
Růžičku a Kateřinu Šimáčkovou. 
 
VV ŠSČR zřizuje Komisi pro práci s talenty (KPT), jmenuje a schvaluje předsedu KPT Petra Piska a další 
členy KPT Sergeje Movsesjana, Lukáše Vlasáka a Pavla Šimáčka. 
   
VV ŠSČR zřizuje Organizační komisi (OK), jmenuje a schvaluje předsedu OK Viktora Novotného a další 
členy OK Jitku Kniezkovou, Martin Šmajzra, Jana Kropíka a Františka Štrosse. 
 
VV ŠSČR zřizuje Klasifikační komisi (KK), jmenuje a schvaluje předsedu KK Viktora Novotného a další 
členy KK Martina Šmajzra a Radima Borůvku. 
 
VV ŠSČR zřizuje Komisi rodičů (KRod), jmenuje a schvaluje předsedu KRod Václava Veverku a další 
členy KRod Lindu Day, Jozefa Jašša, Janu Šilhavou, Pavlu Němcovou, Dagmar Součkovou, Marka 
Dobsu, Václava Fiňka, Kateřinu Pražákovou a Lenku Kůsovou. 
 
Diskuze: P. Neuman a E. Pospíšil představili svou komisi a své plány do budoucna. Na konci června 
vyprší akreditace MŠMT k provádění kvalifikace pro trenéry 2. třídy a pracuje se na jejím obnovení. 
Plánem je na školení trenérů trochu upozadit šachová témata a věnovat se především didaktice. 
Zásadní je, aby se trenéři především učili, jak správně trénovat. Vše by mělo probíhat pokud možno 
zábavnou formou. Součástí trenérských seminářů by ve spolupráci s komisí rozhodčích měla být i 
turnajová pravidla a všeobecné předpisy. 
M. Konopka doplnil, že v dubnu jsou naplánované online přednášky pro studenty 1. trenérské třídy. 
Organizační komise byla pověřena revizí aktuálních statutů komisí ve spolupráci s předsedy komisí. V. 
Novotný připomněl, že jednotlivé statuty především stanovují, které pravomoci Výkonný výbor 
komisím svěřuje. Možností je také vložit statuty do Organizačního řádu. 
 
Usnesení 142/6: VV ŠSČR schvaluje předložené složení komisí. 
 
Úkol 142/1: Aktualizovat nové složení komisí na webu – sekretariát. 
 
Úkol 142/2: Ve spolupráci s předsedy komisí zrevidovat statuty komisí – Organizační komise. 
 
 



 
 

 

 

8. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 

Hospodaření KŠS 

V současné době probíhá s kraji diskuze týkající se hospodaření a rozpočtu jednotlivých krajů, což 

bude podkladem pro plánovanou schůzku, kde se bude mj. řešit možnost navýšení položky rozpočtu 

V10.8 (Organizace sportu v KŠS). Deset krajů již své podklady zaslalo, zbývající čtyři kraje budou 

zaurgovány. Schůzka byla plánovaná na 18. dubna v Praze, ale vzhledem k situaci s koronavirem bude 

s velkou pravděpodobností odložena. Původně plánovaný program schůzky bude rozšířen. Výsledkem 

schůzky by měl být plán financování krajů v dalších letech. 

 

Výpověď z nájmu u Galerie Dolmen 
Definitivně a oficiálně jsme dostali výpověď z nájmu u Galerie Dolmen. Knihy se přestaly odesílat 16. 
března. Veškerý knižní materiál bude v dohledné době převezen na pražský sekretariát k uskladnění a 
odtud se budou objednávky také odesílat. 
 
Různé 
V budoucnu bychom mohli využívat dotační výzvy MŠMT týkající se programu Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání. Dalo by se to napojit na program Šachy do škol. Z tohoto důvodu by bylo 
vhodné rozšířit ve Stanovách článek týkající se vzdělávání a pedagogické činnosti. 
 
Kniha Jána Markoše je hotová, rukopis je předaný a momentálně se překládá do češtiny. 
 

Usnesení 142/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

9. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 

MČR žen 2020 – Divoká karta 

Komise reprezentačního úseku přidělila divokou kartu, opravňující k účasti na MČR žen 2020 (Frýdek 

Místek, 16. – 24. 5. 2020) Anně Marii Koubové. 

 

Informace o zrušených reprezentačních akcích 

Vzhledem k současné celosvětově komplikované situaci zaviněné pandemií koronaviru došlo 

k úpravám termínů důležitých reprezentačních akcí. Šachová olympiáda v Moskvě, plánovaná na 

srpen 2020, byla odložena na léto 2021. Individuální mistrovství Evropy mužů ve Slovinsku, 

plánované na květen 2020, bylo přesunuto na termín 8. – 21. prosince 2020. Mitropa Cup ve 



 
 

 

 

Švýcarsku, plánovaný na květen 2020, byl přesunut na termín 4. – 13. říjen. Tento termín ale 

nevyhovuje všem účastníkům a je možné, že se letošní ročník zruší úplně. O individuálním mistrovství 

Evropy žen, plánovaném na červen 2020 do Rumunska, zatím žádná zpráva nedorazila. Brzy jistě 

padne rozhodnutí o tom, zda se bude konat MČR žen 2020 ve Frýdku Místku (16. – 24. 5. 2020), 

vyčkáváme i s reprezentačním soustředěním žen (plánované na červen 2020 do Brna). O něco lepší 

pozici má MČR mužů 2020, které je plánováno až na 23. - 31. 8. 2020 do Plzně. 

 

MS seniorských týmů 2020 

Ve dnech 6. – 12. března se konalo v pražském hotelu Olympik Mistrovství světa seniorských týmů 

v kategoriích nad 50 let a nad 65 let. Turnaj, který měl původně končit 14. března, byl ukončen o dva 

dny dříve, po odehrání 7. kola. Důvodem byly opatření vlády ČR v boji s koronavirem. Krátce po startu 

turnaje se pořadatelé ještě dokázali vyrovnat s nařízením, které zakazovalo hromadné akce s účastí 

více než 100 lidí. Přestavěli hrací místnosti, ze dvou sálů jich vzniklo několik. Další nařízení ale turnaj 

definitivně ukončilo. To samozřejmě ovlivnilo výsledky, na druhou stranu i Evropský klubový pohár se 

hraje na pouhých 7 kol. České týmy získali tři medaile – dvě stříbrné ženy v obou kategoriích (nad 50 

let Richtrová, Kubíková, Svobodová, Čejková a Táborská, nad 65 let Možná, Přibylová, Modrová, 

Sunková), jednu bronzovou muži nad 50 let (Hráček, Hába, Velička, Langner, Konopka) V této 

kategorii překvapil dobrým výsledkem další český tým v sestavě Pekárek, Šorm, Pastirčák, Mudrák, 

Vrána. V kategorii nad 65 let jsme naopak trochu více čekali od prvního českého týmu (Jansa, 

Hausner, Lechtýnský, Špaček, Možný), který odehrál trochu smůlovatý turnaj, částečně ovlivněný i 

marodkou. V celku lze hodnotit akci i vystoupení českých týmů kladně, dík patří organizátorům i 

rozhodčím, kteří zvládli nelehký úkol a v těžké situaci dotáhli turnaj alespoň do 7. kola. 

 

Výsledky kategorie nad 50 let 

 

Výsledky kategorie nad 65 let 

 

Diskuze: VV se zabýval otázkou honorářů hráčů za jejich účast MS seniorských týmů s ohledem na to, 

že se akce zkrátila o 2 dny a rozhodl, že dohodnuté honoráře budou vyplaceny v plné výši. J. 

Prokopová zmínila, že honoráře rozhodčích byly zkráceny. Hospodář R. Svoboda byl pověřen 

jednáním s ubytovacími zařízeními ohledně případného vrácení finančních prostředků z důvodu 

zkrácení turnaje. 

Diskutovány také letošní reprezentační smlouvy s hráči a kapitány. Smlouvy jsou vázány především 

k činnosti týkající se olympiády, která však byla posunuta na rok 2021. Smlouvy budou 

pravděpodobně doplněny o dodatek týkající se plnění, tzn. nebudou se vázat jen na letošní rok, ale 

do doby, kdy se olympiáda uskuteční. V případě neuskutečnění olympiády lze do smlouvy zahrnout 

možnost vyšší částky na přípravu (více reprezentačních soustředění apod.).  

VV se bude také zabývat možností podpory šachových profesionálů, kteří vzhledem ke zrušení 

turnajů přišli o zdroje své obživy. Možností jsou online tréninky talentované mládeže, dotované 

online turnaje (MČR v blesku či rapidu), online simultánky, online bleskové partie s veřejností apod.  

http://chess-results.com/tnr491114.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr491115.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30


 
 

 

 

 

Usnesení 142/8: VV ŠSČR schvaluje vyplacení odměn za MS seniorských týmů 2020 v plné výši. 

Usnesení 142/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
 
Úkol 142/3: Kontaktovat ubytovací zařízení MS seniorských týmů ohledně možnosti vrácení 
finančních prostředků na základě zkrácení turnaje o 2 dny – R. Svoboda. 
 

10. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurzy na pořadatele Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Mistrovství ČR 
mládeže v rapid šachu uspořádá Šachová akademie VŠTE, z. s., v termínu od 4. do 6. září 2020 
v Českých Budějovicích. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurzy na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu. 
Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu uspořádá Šachový klub Česká Třebová, v termínu od 19. do 20. 
září 2020 v České Třebové. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR škol. Mistrovství ČR škol uspořádá ŠK Zlín ve dnech 22. až 
24. června ve Zlíně. 
 
Mistrovství ČR dětí do 8 let bylo na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 
10. 3. 2020 odloženo. KM ŠSČR bude společně s pořadatelem hledat vhodný termín pro uspořádání. 
 
Ve dnech od 6. do 14. března se v Koutech nad Desnou uskutečnilo Mistrovství ČR mládeže a 
Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. Pořadatelé mimo jiné zajistili 135 on-line přenosů. Podrobnosti 
jsou ve zprávě z MČR. I přes nepříznivou situaci kvůli epidemii koronaviru můžeme konstatovat, že se 
obě akce vydařily. Již před mistrovstvím řešil pořadatel společně s Krajskou hygienickou stanicí otázky 
spojené s koronavirem. KHS shledala, že je vše řádně zajištěno a souhlasila s pořádáním akce. 
V polovině turnaje vyhlásila vláda omezení sportovních akcí s účastí více než 100 lidí. KHS vydala 
rozhodnutí, že akce, které už byly zahájeny, mohou pokračovat. Pořadatel zajistil další opatření a 
MČR mohlo pokračovat. Po 7. kole vyhlásila vláda nouzový stav a zakázala akce s účastí vyšší než 30 
lidí. KHS vydala doporučení turnaj ukončit a pořadatel toto doporučení splnil. Mistrovství ČR mládeže 
bylo vyhodnoceno dle pořadí po sedmi kolech. Na Mistrovství ČR juniorů a dorostenců bylo odehráno 
všech 11 kol dle propozic. Poklidný a regulérní průběh Mistrovství ČR juniorů a dorostenců narušili tři 
hráči, kteří porušovali pravidla chování na hotelu natolik, že museli být vykázáni z hotelu. Mohli si 
zajistit své ubytování a pokračovat v turnaji. David Černý, Jonáš Eret a Martin Simet se však bez 
omluvy neodstavili k dalším partiím a v turnaji po dvou kontumacích skončili. 
  
Hotel Dlouhé Stráně umožnil účastníkům odhlášení ubytování i stravování. Pořadatel se dohodl 
s hotelem, že účastníkům, kteří ukončili pobyt kvůli nouzovému stavu, nebude účtován storno 
poplatek a budou jim vráceny platby v plné výši. Pořadatel se dohodl s hotelem, že jednotková cena 



 
 

 

 

za ubytování na 6 nocí zůstane ve výši ceny za pobyt na 7 a více nocí. Účastníkům, kteří dle instrukcí 
odhlásili pobyt u pořadatelů, již byla zaslána opravená fakturace a byl jim vrácen přeplatek na účet. 
 
Během Mistrovství ČR se uskutečnila rozšířená schůze KM ŠSČR, která projednala dění v krajích, 
soutěže družstev, soutěže jednotlivců, ZODM 2020 a ZODM 2022. 
 
Republikový manager KCTM Richard Biolek připravil Projekt KCTM pro rok 2020. KM ŠSČR 
v nejbližších dnech projekt KCTM projedná, schválí a zveřejní. 
 
Diskuze: Dohodnuto, že KM dodá analýzu možností pokračování soutěží a po Velikonocích se 
rozhodne, jak dál. Zatím je předčasné vyvozovat nějaké závěry. Prioritou jsou soutěže družstev. 
Předpoklad je, že v dubnu se neodehraje nic a co půjde, se přesune na červen. Otázkou také je, jak se 
k situaci postaví rodiče a školy. Pokud se soutěže do června neodehrají, bude nejspíše muset v rámci 
objektivity dojít k anulování výsledků. 
 
Usnesení 142/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. 
 
Úkol 142/4: Připravit analýzu možností dohrání soutěží Komise mládeže – Z. Fiala. 
 

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

Opatření vlády proti šíření Covid-19 bohužel mají bohužel také odpovídající negativní dopad na dění 

v projektu Šdš. Činnost ve většině školních kroužků byla přerušena, ale předpokládám, že v dalším 

školním roce se projekt zase rozběhne.  Mnoho trenérů projevilo zájem o využívání LearningChess, 

žádají o licence a snaží se tak alespoň takto pokračovat ve výuce, zaznamenala jsem i pořádání online 

turnajů pro děti (např. Lysá nad Labem).  

Momentálně eviduji 5 žádostí o DK na republikové finále přeboru škol do Zlína.  

Olympijský víceboj – požádala jsem organizátory víceboje o častější informování žáků a rodičů o 

možnosti absolvovat náš test, který děti upozorní na možnost orientovat se mimo sport také na 

šachy.  

Pan Havlíček mě informoval, že 19. března proběhlo setkání ředitelů základních škol v Českých 

Budějovicích, kde jim představil a navrhnul zařazení šachů do výuky.   

Setkání s řediteli ostravských škol, které bylo naplánováno se SVČ Korunka Ostrava na 15. dubna, 

bude pravděpodobně odloženo.  Workshop pro učitele a turnaj mateřských škol v Ostravě na konci 

května zřejmě budou také odloženy. SVČ Korunka je až do odvolání mimo provoz.  



 
 

 

 

Momentálně dle zadání pracuji na zpracování projektu ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce 

-  Strategických partnerství v oblasti mládeže, typ partnerství pro vzájemnou výměnu postupů a 

dobré praxe. Termín žádosti je 30. dubna.  Současná situace a nejistá budoucnost v dalších měsících 

ovšem značně komplikuje zajištění zahraničních partnerů a vytvoření partnerských dvojic škol.  

Usnesení 142/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl Martin Petr. 
 
Novinářům jsme poslali tiskové zprávy k MS seniorských družstev, volbě nového vedení ŠSČR 
a Turnaji kandidátů. 
 
Vyhodnotili jsme grantové řízení na popularizaci šachu, viz zpráva hodnotící komise. 
 
Spolupracujeme na rozvoji online přenosů, přednášek a turnajů – v této době mají šachy jedinečnou 
příležitost, protože jako jeden z mála sportů mohou fungovat online. 
 
Usnesení 142/12: VV ŠSČR schvaluje rozdělení financí v grantovém řízení na popularizaci šachu podle 
předložené zprávy hodnotící komise.  
 
Usnesení 142/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 3: Zpráva hodnotící komise. 
 
Příloha 4: Newsletter 3/2020. 
 
Příloha 5: Monitoring médií 2/2020. 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
K přerušeným ligovým soutěžím zřejmě bude nutno přidat i květnová MČR žen, nicméně do 
Velikonoc zjevně nemá smysl spekulovat, jak s nimi dál. 
 
Ve vážném ohrožení jsou: 
 
MČR 2020 v rapidu žen: 8. – 9. 5. Znojmo 
 
MČR 2020 žen: 16. – 24. 5. Frýdek-Místek  



 
 

 

 

 
A zřejmě i celá druhá polovina turnajů seriálu GP v rapidu 2019/2020. 
 
Stále s otazníkem jsou: 
 
MČR 2020 v rapidu: 22. – 23. 7. Pardubice (v rámci Czech Open) 
 
MČR 2020 seniorů: 8. – 16. 8. Rychnov nad Kněžnou 
 
MČR 2020 mužů:  23. – 31. 8. Plzeň  
 
Diskuze: Stejně jako u soutěží Komise mládeže bylo domluveno, že STK dodá analýzu možností 
pokračování soutěží a po Velikonocích se rozhodne, jak dál, protože zatím je předčasné vyvozovat 
nějaké závěry. Ve hře je stále dohrání soutěží i jejich zrušení. Nejhorší situace je u Extraligy, kde je 
potřeba odehrát ještě pět kol, navíc mnoho týmů je závislých na cizincích. J. Malec zmínil, že 
teoretickou možností je přesunutí některých soutěží družstev i na září s tím, že rozlosování další 
sezóny by se mohlo provést ve zrychleném režimu. 
 
Usnesení 142/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
Úkol 142/5: Připravit analýzu možností dohrání soutěží STK – J. Malec. 
 
 

14. Zpráva předsedkyně KR 
 

Zprávu předsedkyně KR uvedla J. Prokopová. 
 
Kárné řízení 
KR ŠSČR ukončila kárné řízení s rozhodčím z JmŠS. Nyní rozhodčímu běží lhůta k odvolání. Po jejím 
případném marném uplynutí bude rozhodnutí v anonymizované podobě zveřejněno na webu ŠSČR. 
 

Usnesení 142/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 
 
MŠMT – neinvestiční dotace 

Přidělená částka z programu Talent 2020 – 2.104.300 Kč – již dorazila na účet. U programu 

Organizace sportu 2020 jsme byli informováni o přidělené částce 11.444.475 Kč (o 76.025 Kč méně 

než loni) a u programu Repre 2020 o částce 1.446.500 Kč (stejně jako loni). Obě žádosti těchto dotací 

byly upraveny na základě přidělené částky a doručeny na MŠMT. Nyní se čeká na rozhodnutí. 



 
 

 

 

Ve spolupráci s R. Svobodou bylo během února provedeno vyúčtování všech neinvestičních dotací 

MŠMT 2019 a v řádném termínu doručeno na MŠMT. 

 

MŠMT – investiční dotace 

Na konci února byly na MŠMT také zaslány všechny podklady k závěrečnému vyhodnocení investiční 

dotace 2019. 

V neveřejných přílohách je připravena investiční žádost 2020 pro nákup 5 sad online šachovnic (50 ks 

šachovnic, figur a hodin), jejichž primárním cílem je trvalá zápůjčka extraligovým oddílům po dobu 

jejich působení v extralize. 

 

MČR v bleskovém šachu 2020 

6. března proběhla prohlídka hotelu Voroněž v Brně jako možného místa konání MČR v bleskovém 

šachu 2020. V hotelu je velký nově zrekonstruovaný konferenční sál s dobrým osvětlením, který by 

mohl pojmout cca 300 – 400 účastníků turnaje. Hned vedle sálu je restaurace, na kterou navazuje 

další konferenční sál. Pár metrů od Hotelu Voroněž je Hotel Voroněž 2, vedle kterého je velké 

parkoviště. Oba hotely stojí hned vedle brněnského výstaviště a jsou dobře dostupné i hromadnou 

dopravou. Jedná se o ideální místo pro konání turnaje, navíc podmínky pronájmu a služeb jsou 

finančně mnohem příznivější než v pražském Kongresovém centru. V Brně se MČR v bleskovém šachu 

hrálo naposledy v roce 2014, a tak by se po šesti letech mohl turnaj zase odehrát na Moravě. 

Předběžně domluveným termínem je sobota 19. prosince. Dle nejnovějších zpráv sice tento termín 

koliduje s ME jednotlivců ve Slovinsku, ale těžko se vyhnout nějakým kolizím, pokud bude většina 

turnajů nahuštěna na konci roku. Za momentálního stavu s pandemií čínské chřipky je dost 

pravděpodobné, že bude zrušena většina mezinárodních akcí v tomto roce. 

 

Zápis z Konference ŠSČR a aktualizace údajů ve Spolkovém rejstříku 

Byl vyhotoven a zveřejněn zápis z Konference ŠSČR, což je jeden z podkladů pro aktualizaci údajů 

svazu ve Spolkovém rejstříku. Momentálně se shromažďují souhlasy statutárních zástupců (členů VV) 

a členů Revizní komise se zápisem do rejstříku (nutný je u všech úředně ověřený podpis) a po té bude 

zaslána žádost o aktualizaci na Městský soud v Praze. 

 

LearningChess 

Probíhá zvýšený zájem o online výukový portál LearningChess. Za poslední měsíc byly přiděleny 

desítky nových účtů především z řad oddílů zapojených do projektu Podpora šachových oddílů a 

kroužků. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Zajištěna registrace na Mitropa Cup a šachovou paralympiádu, nicméně obě akce byly později 

posunuty stejně jako mnoho dalších reprezentačních akcí. L. Záruba byl požádán, zda by na 

paralympiádě nebyl vedoucím české výpravy. Probíhá vypracování seznamu našich hendikepovaných 

hráčů a hráček. 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_Konference_SSCR_2020_overeny.pdf
https://learningchess.net/cz/index


 
 

 

 

 

R. Borůvka se 14. března jako školitel zúčastnil školení online přenosů v Chodově organizovaném KŠS 

Karlovy Vary. Zúčastnilo se 6 lidí. KŠS Karlovy Vary si pořídil 10 online šachovnic, které má v plánu 

půjčovat na různé akce- Podmínkou je, že materiál si mohou půjčovat pouze lidé, kteří byli vyškoleni. 

 

Zajištěna registrace kapitána ženské reprezentace Tomáše Poláka na FIDE trenérském semináře. 

Původně měl proběhnout ve Švýcarsku, ale nakonec proběhne online. 

 

Na Českou unii sportu byly zaslány údaje ke statistickému šetření stavu členské základny k 31. 12. 

2019 a ve spolupráci s KMK i text do Ročenky ČUS za uplynulý rok 2019. 

 

Byly vyhotoveny smlouvy s pořadateli MČR mládeže v rapid šachu, MČR juniorů, dorostu a družstev 

v rapid šachu a s pořadateli MČR škol. 

 

Na pražský sekretariát byly na chodbu vedle kanceláří pořízeny další uzamykatelné skříně určené ke 

skladování materiálu. 

 

Byly objednány nové vizitky pro členy VV a spolupracovníky ŠSČR. 

 

Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízen žádosti o tituly CM pro Václava Pekaře. 

 

Kompletní online materiál byl zapůjčen na MS seniorských týmů v Praze, kde sekretář R. Borůvka 

zajišťoval online přenos. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 20 lidí. 

 

Probíhá aktualizace kalendáře v souvislosti s rušením/odkládáním turnajů. 

 

Diskuze: Diskutovalo se o možných termínech MČR v bleskovém šachu. Prozatím nebyl schválen 

původně navržený termín 19. prosince z důvodu termínové kolize s ME jednotlivců. Domluveno, že 

Hotelu Voroněž bude zaslána žádost ohledně možných termínů na konci roku (listopad/prosinec). 

 

Usnesení 142/16: VV ŠSČR schvaluje podání investičního záměru 2020 v předloženém znění na 

MŠMT. 

 

Usnesení 142/17: VV ŠSČR schvaluje Hotel Voroněž v Brně místem konání MČR v bleskovém šachu 

2020. 

 

Usnesení 142/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 



 
 

 

 

Úkol 142/6: Podat na MŠMT žádost o investiční dotaci 2020 – sekretariát. 

 

Úkol 142/7: Zaslat na Městský soud žádost o aktualizaci Spolkového rejstříku – sekretariát. 

 

Úkol 142/8: Zaslat na Hotel Voroněž žádost ohledně možných termínů konání MČR v bleskovém 

šachu na konci roku – sekretariát. 

 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy OK uvedl F. Štross 
 
Registrace členů 
Dne 3. 3. 2020 bylo vyzváno 124 oddílu k zaslání seznamu členů. Dne 11. 3. 2020 bylo zaurgováno 37 
oddílů. K 26. 3. seznam nezaslalo 19 oddílů, viz příloha. 
 
Oddílové faktury 
Podzimní fakturu 2019 nemá ani po urgencích uhrazenou Sokol Litenčice (375 Kč). 
 
Nové oddíly 
V Moravskoslezském kraji byl založen nový oddíl Šachy Krnov z.s. a na Vysočině Šachový oddíl 
Křižánky. 
 
Pomoc oddílům s aktualizací členů v Rejstříku sportovců 
Ve druhé půlce března byla oddílům zaslána aktuální data ze svazové databáze v požadovaném 
formátu CSV jako pomoc s aktualizací členů v Rejstříku sportovců. Kromě ŠSČR totiž mají povinnost 
registrace a pravidelné aktualizace údajů včetně svých členů všechny spolky žádající o státní dotace, 
především v programu Můj klub. 
Bohužel některé oddíly nepochopily, co se od nich chce a poslaly aktualizovaný seznam zpět! 
Evidentně nečetly ani průvodní dopis. 
 
Statistiky členské základny 
V příloze je několik statistik týkající se členské základny k 31. 12. 2019. 
 
Usnesení 142/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 6: Oddíly s nedodaným seznamem členů 
 
Příloha 7: Statistiky členské základny k 31. 12. 2019 
 

17. Různé 
 



 
 

 

 

Aktualizace Klasifikačního řádu 
V. Novotný zaslal návrh na aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR 
 
Usnesení 142/20: VV ŠSČR schvaluje předložený Klasifikační řád ŠSČR. 
 
Úkol 142/9: Vložit aktualizaci Klasifikačního řádu na web – sekretariát. 
 
Příloha 8: Klasifikační řád ŠSČR 
 
Kontroverzní výroky V. Pláta během komentování turnaje kandidátů 
VV ŠSČR se distancuje od výroků Vojtěcha Pláta během online komentování turnaje kandidátů. 
 
Termín 143. schůze VV ŠSČR 
Termín 143. schůze VV ŠSČR bude určen podle aktuálního vývoje situace. Po Velikonocích se VV sejde 
k pracovní Skype konferenci. 
 

18. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 17:51. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 142/1: VV ŠSČR schvaluje konání 142. schůze VV ŠSČR pomocí Skype konference. 

Usnesení 142/2: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 141. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 142/3: VV ŠSČR schvaluje program 142. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 142/4: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 

Usnesení 142/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 142/6: VV ŠSČR schvaluje předložené složení komisí. 
Usnesení 142/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 142/8: VV ŠSČR schvaluje vyplacení odměn za MS seniorských týmů 2020 v plné výši. 

Usnesení 142/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
Usnesení 142/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. 

Usnesení 142/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 142/12: VV ŠSČR schvaluje rozdělení financí v grantovém řízení na popularizaci šachu podle 
předložené zprávy hodnotící komise.  
Usnesení 142/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  



 
 

 

 

Usnesení 142/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
Usnesení 142/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedkyně KR. 
Usnesení 142/16: VV ŠSČR schvaluje podání investičního záměru 2020 v předloženém znění na 

MŠMT. 

Usnesení 142/17: VV ŠSČR schvaluje Hotel Voroněž v Brně místem konání MČR v bleskovém šachu 

2020. 

Usnesení 142/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 142/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
Usnesení 142/20: VV ŠSČR schvaluje předložený Klasifikační řád ŠSČR. 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 142/1: Aktualizovat nové složení komisí na webu – sekretariát. 
Úkol 142/2: Ve spolupráci s předsedy komisí zrevidovat statuty komisí – Organizační komise. 
Úkol 142/3: Kontaktovat ubytovací zařízení MS seniorských týmů ohledně možnosti vrácení 

finančních prostředků na základě zkrácení turnaje o 2 dny – R. Svoboda. 

Úkol 142/4: Připravit analýzu možností dohrání soutěží Komise mládeže – Z. Fiala. 

Úkol 142/5: Připravit analýzu možností dohrání soutěží STK – J. Malec. 
Úkol 142/6: Podat na MŠMT žádost o investiční dotaci 2020 – sekretariát. 

Úkol 142/7: Zaslat na Městský soud žádost o aktualizaci Spolkového rejstříku – sekretariát. 

Úkol 142/8: Zaslat na Hotel Voroněž žádost ohledně možných termínů konání MČR v bleskovém 

šachu na konci roku – sekretariát. 

Úkol 142/9: Vložit aktualizaci Klasifikačního řádu na web – sekretariát. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 141. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Zpráva J. Prokopové z kongresu FIDE v Abú Dhabí 

Příloha 3: Zpráva hodnotící komise. 
Příloha 4: Newsletter 3/2020. 
Příloha 5: Monitoring médií 2/2020. 
Příloha 6: Oddíly s nedodaným seznamem členů 
Příloha 7: Statistiky členské základny k 31. 12. 2019 
Příloha 8: Klasifikační řád ŠSČR 
 
 
 
 
 

 


