
 
 

 

 

Zápis ze 143. schůze VV ŠSČR 

Praha a Webex, 28. dubna 2020 
 

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

 

Hosté: Viktor Novotný (prezident ŠSČR), František Štross (generální sekretář), Petr Pisk (manažer 

reprezentace mládeže), Venuše Souralová (manažerka Šdš), Petr Neuman (TK), Richard Biolek ml. 

(koordinátor KTCM), Eva Kořínková (předsedkyně KŠSV) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

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

 

Usnesení 143/1: VV ŠSČR schvaluje konání 143. schůze VV ŠSČR pomocí online programu Webex. 

 

2. Schválení zápisu ze 142. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 143/2: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 142. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 142. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 143. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 142. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 143. schůze VV ŠSČR M. Petr 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 

7 Termíny soutěží družstev M. Petr 

8 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

9 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

10 Zpráva KM Z. Fiala 



 
 

 

 

11 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 

12 Zpráva předsedy STK J. Malec 

13 Zpráva sekretariátu F. Štross 

14 Zpráva předsedy OK V. Novotný 

15 Zpráva předsedy KK V. Novotny 

16 Různé   

17 Závěr   

 

Diskuze: Dohodnuto, že bod č. 7 „Termíny soutěží družstev“ bude projednáván až na závěr. 

 

Usnesení 143/3: VV ŠSČR schvaluje program 143. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 31. 3. 2020 - 27. 4. 2020: 

1) VV ŠSČR jmenoval Lenku Kůsovou členkou KMK ŠSČR. 
 

2) VV ŠSČR schválil zaslání žádosti o titul FA pro Luboše Drahotského na FIDE. 

3) VV ŠSČR zrušil vydání LOK pro praktický šach 5. 5. 2020. V případě obnovení šachových soutěží 

dojde k vydání listiny k 1. 7. 2020. 

4) VV ŠSČR schválil předložený projekt Krajských tréninkových center mládeže na rok 2020. 

5) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení Individuálních tréninků a přesun částky 120.000 Kč z 

rozpočtové položky V5.6 (Turnajové granty) do položky V6.1 (Individuální příprava do 18 let). 

Úkol 143/1: Zaslat na FIDE žádost o titul FA pro Luboše Drahotského – sekretariát. 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 143/4: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

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

 



 
 

 

 

Sport a stát 
Z dotačních programů MŠMT na rok 2020 má ŠSČR již vyplaceny všechny finanční prostředky 

z programů REPRE, TALENT a Organizace sportu. Nyní probíhají jednání na úrovni MŠMT – ČOV, ČUS 

– Národní sportovní agentura ohledně využití financí. Řada sportovních akcí, které byly součástí 

navržených rozpočtů v dotačních programech, se neuskuteční. Otázkou zůstává, jestli bude možné 

prostředky využít k jiným účelům a k jakým. 

 

Věnoval jsem se několika oddílům ŠSČR, které požádaly o pomoc v zápisu do Rejstříku sportu MŠMT:  

https://rejstriksportu.msmt.cz . Zápis je nutný pro získání dotací, např. v programu Můj klub. 

 

Doplňující informace prezidenta ŠSČR V. Novotného 

Vláda schválila na návrh NSA Akční plán na roky 2020-2021. Obsahuje mj. úkol provést do července 

2021 kategorizaci sportu. „NSA si klade za cíl vytipovat a definovat sporty (odvětví), k nimž máme v 

ČR dostatečné zázemí, zkušenosti a předpoklady, abychom mohli dosahovat sportovních úspěchů. 

Současně však musí být vytvořeny podmínky i pro úspěšné jednotlivce z ostatních sportovních 

odvětví.“  

 

VV ČOV se zabýval dopady současné krize na sport, kde mj. provedl srovnání dopadů s řadou 

evropských států či představil kroky EU v této problematice. Též projednal dopis na předsedu NSA M. 

Hniličku ohledně podpory sportu v současné situaci, který obsahuje: 

- žádost o uvolnění jednorázové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,5 miliardy Kč pro české 

sportovní spolky na řešení problémů spojených s výskytem nemoci covid-19,  

- návrh na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

- bezplatné užívání sportovní infrastruktury ve vlastnictví státních i samosprávných subjektů v 

rámci ČR sportovními spolky,  

- možnost vyúčtování dotací ze státního rozpočtu poskytnutých v roce 2020 do konce roku 2021. 

 

VV ČOV též aktualizoval pravidla využití peněz z loterií. „Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek 

přijatý v roce 2014 do konce roku 2017 a příspěvky přijaté v letech 2015-2017 je povinen spotřebovat 

nejpozději do konce roku 2020. Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek pro potřeby tělovýchovné 

a sportovní činnosti dětí a mládeže do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. 

Příspěvek může být rovněž použit na pořízení nebo obnovu hmotných movitých věcí a jejich souborů 

a dlouhodobého nehmotného majetku pro potřeby reprezentace a talentované mládeže, nebo na 

doplnění rezervního fondu, který bude sloužit k vyrovnání případných finančních disproporcí.“  

Odloženy byly OH v Tokiu včetně domácích olympijských festivalů. Odložena je i řada akcí včetně 

např. udílení cen fair-play, kde se mají objevit i šachy. Obhajoby prací v projektu Sportovní 

diplomacie (L. Záruba) proběhnou v červnu 2020, je připravena i on-line verze. Příští rok projekt 

vzhledem k nejasnostem vynechá. 

 

FIDE a ECU 

https://rejstriksportu.msmt.cz/


 
 

 

 

Obě organizace v současné situaci zintenzivnily svoji online činnost, jak co se týká online kurzů pro 

trenéry, organizátory a rozhodčí, tak co se týká turnajů. České hráče by mohlo zajímat online ME, 

které proběhne ve druhé polovině května (článek na webu).   

 

Různé 

Podpořil jsem iniciativu Vojtěcha Pláta ohledně uspořádání MČR v online bleskovém šachu, které je 

organizováno přes platformu chess.com. Šachy mají v této době oproti dalším sportům velkou 

výhodu, že se dají hrát online, jen je nutné se intenzivně zabývat anti-cheatingem.  

V úterý 14. 4. se Výkonný výbor sešel přes platformu Webex k pracovní diskuzi ohledně soutěží 

družstev. Tyto online schůze budou pravidelnou součástí práce Výkonného výboru, s termíny jednání 

mezi daty řádných schůzí.   

Komunikoval jsem s řadou oddílů, sponzorů, kapitánů a hráčů ohledně možného obnovení soutěží 

družstev. Ohlasy všech extraligových týmů jsem shrnul do neveřejné přílohy. 

Usnesení 143/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.   

 

Příloha 2: Akční plán Koncepce sportu 2020-2021. 

 
Příloha 3: COVID19 opatření ve sportu. 
 

7. Termíny soutěží družstev 
 

M. Petr a R. Svoboda seznámili VV s názory extraligových a ligových účastníků a krajů ohledně 
dohrání soutěží družstev. 
 
Závěry z diskuze: 

Rozhodnuto o ukončení Extraligy družstev ročníku 2019/2020 bez dohrání a bez vyhlášení výsledků. 
Právo účasti v Extralize ročníku 2020/2021 mají všechna družstva oddílů, která se účastnila Extraligy 
ročníku 2019/2020. 

Hlavní důvody k ukončení: 

 Bez účasti cizinců, kteří s největší pravděpodobností nebudou mít možnost přicestovat do 
České republiky, některé týmy nemohou k zápasům nastoupit v 8 hráčích. 

 V extralize zbývá odehrát ještě 5 kol, výrazně více než v dalších soutěžích. 

 Důležitou součástí Extraligy je závěrečné trojkolo, které je významnou společenskou událostí. 
Za současného stavu jej není možné uspořádat. 

 Většina extraligových týmů je pro ukončení soutěže a zároveň souhlasí s možností účasti 14 
družstev v ročníku 2020/2021. 

https://www.chess.cz/online-mistrovstvi-evropy-2020-komise-pro-praci-s-talenty-podpori-ucast-az-240-mladych-hracu/


 
 

 

 

Schváleno dohrání 1. a 2. ligy ročníku 2019/2020. Termíny dohrání soutěží zůstaly stejné, jako byly 
navrženy na předchozím jednání VV tedy pro 1. ligu 13. – 14. června 2020, pro 2. ligu pak 27. – 28. 
června 2020. Soutěže mládeže se budou dohrávat v termínu 19. – 21. června 2020. Řešení krajských 
soutěží je plně v kompetenci krajských šachových svazů. 

Termín vydání LOK pro praktický šach byl stanoven na 1. 7. 2020 a začátek letošního přestupního 
termínu byl odložen z 5. 5. 2020 na 1. 7. 2020 (článek 5 odst. 1 Registračního a přestupního řádu). 

Pokud nebude možné dohrát soutěže družstev dle státem stanovených podmínek, soutěže budou 
ukončeny bez vyhlášení výsledků, přičemž právo účasti v příslušné soutěži řízené ŠSČR v ročníku 
2020/2021 budou v takovém případě mít všechna družstva oddílů, která se účastnila příslušné 
soutěže ročníku 2019/2020. Nikdo by tedy nepostupoval ani nesestupoval. 

Pokud by v případě ukončení soutěží bez vyhlášení výsledků vyvstala potřeba určit náhradníky za 
družstva, která by nevyužila své právo účasti v ročníku 2020/2021, řídící orgán dotčené soutěže 
zohlední pořadí v příslušné nižší soutěži ročníku 2019/2020. Tím se vyjde vstříc týmům, které jsou 
v současné chvíli na prvních místech svých soutěží, neboť do letošního ročníku již vložily nemálo úsilí. 

VV se bude informovat u zodpovědných orgánů (tj. zejména vláda či orgány ochrany veřejného 
zdraví), jaké podmínky je nutné dodržet při dohrávání soutěží. Mezi překážky, kvůli kterým by nebylo 
možné soutěže družstev dohrát, patří především povinnost dodržet rozestupy 2 metry. Pro šachisty je 
nutností mít schválenou normální vzdálenost šířky stolu. 

Vyjádření zodpovědných orgánů bude VV zjišťovat během května. Datum 29. května bylo stanoveno 
jako mezní lhůta pro získání závazného stanoviska uvedených státních orgánů. Pokud odpověď 
neobdržíme nebo bude v rozporu s požadavkem sehrát utkání ve standardní vzdálenosti mezi hráči 

podle legislativy FIDE, budou soutěže družstev ukončeny.  

Usnesení 143/6: VV ŠSČR schvaluje ukončení extraligy družstev ročníku 2019/2020 bez vyhlášení 
výsledků a se zachováním práva účasti pro všechny oddíly aktuálního ročníku. (R. Svoboda hlasoval 
proti.) 
 
Usnesení 143/7: VV ŠSČR schvaluje dohrání 1. a 2. ligy ročníku 2019/2020 (R. Svoboda hlasoval proti 
s odůvodněním, že by se mělo postupovat stejně u všech soutěží.) 
 
Usnesení 143/8: VV ŠSČR rozhodl, že pokud nebude možné dohrát soutěže družstev dle zákonných 
podmínek, soutěže budou ukončeny bez vyhlášení výsledků a se zachováním práva účasti pro 
všechny oddíly aktuálního ročníku. 
 
Usnesení 143/9: VV ŠSČR rozhodl na základě článku 4 odstavce 6 Odvolacího řádu o změně termínů 
soutěží družstev 1. a 2. ligy. Termín 1. ligy je 13. - 14. 6. 2020 a termín 2. ligy je 27. – 28. 6. 2020. 
 

8. Zpráva hospodáře 
 



 
 

 

 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 

Revize rozpočtu na rok 2020 ke dni 24. dubna s ohledem na karanténní opatření 
V současnosti máme potvrzeny všechny rozhodující příjmy z programů MŠMT v plánované výši. 
Ve stávající situaci je potřebné začít zjišťovat dopady na stávající situaci v šachovém hnutí na svazový 
rozpočet.  

Od všech zástupců komisí a správců rozpočtových kapitol (s výjimkou ŠdŠ) jsem obdržel odhady, jak 
se přerušená činnost a odkládané či rušené soutěže projeví na schopnosti realizovat výdaje a 
následně vyúčtovat dotace MŠMT. 
 
Celkový propad nákladů v současnosti dá odhadnout v rozmezí 1,705 až 2,563 mil. Kč. Propad příjmů 
cca 600 tis. Kč. Problematická je především skutečnost, že povinnost naplnit rozpočtované výdaje 
s ohledem na povinnost vyúčtovat dotace bude zhoršována právě propadem nedotačních příjmů. 
Velký vliv na další naplňování svazového rozpočtu bude mít osud mezinárodních soutěží, o kterých 
má jednat ECU a FIDE během června. 
 
Usnesení 143/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

9. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 

Kurs k udělení mezinárodního trenérského titulu – Tomáš Polák 

Kapitán ženské reprezentace Tomáš Polák se zúčastnil na začátku dubna online kursu, pořádaného 

Trenérskou komisí FIDE. Cílem bylo získat mezinárodní trenérský titul, který by ho opravňoval vést 

reprezentační tým na olympiádě nebo ME družstev. Krátké shrnutí Tomáše Poláka zde: 

Ve dnech 3. - 5. dubna jsem se zúčastnil FIDE online trenérského kurzu, který byl určen pro Švédsko a 

Evropu (náhrada za původní kurz v Magglingenu/Švýcarsko). Přednášelo se v anglickém jazyce, 

lektory byli GM Artur Jussupow a GM Thomas Luther. První dva dny se lekce konaly 10-12, 14-16 a 20-

22h, poslední den pak 10-12 a 14-15h (15 hodin celkem). Závěrečný test byl na programu v neděli od 

20 do 21h. Výuka probíhala přes aplikaci Zoom, přítomno bylo asi 30 účastníků - Švédi, Angličané, 

Irové, Němci, Švýcaři atd. O hladký průběh se staral supervisor pan Long z FIDE a jeho kolegyně, 

technické potíže nenastaly. Účastníci převážně jen poslouchali (měli povinně zapnutou kameru), 

dotazy se kladly přes chat. Finální test proběhl přes email písemnou formou, v testu bylo 20 dotazů. 

Výsledky měly být známy do 14 dní, zatím nejsou. 

Činnost a novinky v dubnu 2020 

a) Projektu „Hodinka s velmistry“ se postupně zúčastnili reprezentanti Štoček, Babula, Hráček 

b) Po přeložení termínu individuálního ME žen na 31.10 – 12.11 2020 zjišťujeme zájem 

reprezentantek o start 



 
 

 

 

c) Kapitán mužské reprezentace Zbyněk Hráček zahájil smluvní tréninky s reprezentanty. 

V posledním týdnu absolvoval dva tréninky s Thai Dai Van Nguyenem. 

d) Přednášky pro mladé reprezentanty na případném online soustředění jsou ochotni si 

připravit Navara, Štoček a Kriebel 

e) Čekáme na definitivní potvrzení termínů extraligy. Navrhovaný termín 7. a 8. kola na konci 

června se kryje s plánovaným soustředěním ženské reprezentace v hotelu Santon v Brně. 

Diskuze: Diskutovány reprezentační smlouvy, u kterých je vzhledem k rušení reprezentačních akcí 
nutné najít rozumný kompromis. Pokud nebudou reprezentační akce, podpora by měla směřovat na 
kvalitní tréninkovou přípravu, případně smlouvu prodloužit na 2 roky. M. Konopka na příští schůzi VV 
předloží varianty a postupy. Předběžně to vypadá, že akce FIDE se v tomto roce konat nebudou, ECU 
o svých soutěžích bude jednat v červnu, ale jejich představitelé si nedovedou představit pořádání 
soutěží, pokud se nebudou moci zúčastnit zástupci všech zemí (kvůli uzavření některých hranic). 
 
Usnesení 143/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
 
Úkol 143/2: Předložit možné varianty reprezentačních smluv – M. Konopka. 

 

10. Zpráva KM 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Moravy a 

Slezska do 16 let a Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let. 

 

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o zrušení Mistrovství ČR družstev starších žáků, které se 

mělo uskutečnit od 30. do 31. května v Chrudimi. 

 

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o zrušení Mistrovství ČR družstev mladších žáků, které 

se mělo uskutečnit od 12. do 14. června v Jihlavě. 

 

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o zrušení Mistrovství ČR škol, které se mělo uskutečnit 

od 22. do 24. června ve Zlíně. 

 

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o změně termínu konání Mistrovství ČR dětí do 8 let, 

které se mělo uskutečnit od 28. do 29. března ve Vyškově. Mistrovství ČR dětí do 8 let se uskuteční 

od 19. do 20. září ve Vyškově. 

 

KM ŠSČR aktualizovala přehled soutěží mládeže realizovaných či plánovaných v roce 2020. 

 



 
 

 

 

KM ŠSČR řeší nařízená opatření pro řádné dokončení mládežnických lig do 30. 6. 2020. 

 

Diskuze: Diskutována situace ohledně projektu KTCM. Dohodnuto utvoření užší pracovní skupiny ve 

složení Richard Biolek, Zdeněk Fiala, Lukáš Vlasák, Petr Neuman a Martin Petr, ve které se projekt 

probere více do hloubky a závěry budou předloženy VV. 

 

Usnesení 143/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

Příloha 4: Přehled soutěží KM v roce 2020 

 

11. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK zaslal J. Bednařík. 
 
Novinářům jsme poslali tiskové zprávy na téma: 

 Šachy nejsou v nouzi. Královská hra žije online turnaji i přednáškami s velmistry 

 Online mistrovství ČR v bleskovém šachu láká i velmistry v čele s Navarou 
 
Spolupracujeme na rozvoji online přenosů, přednášek a turnajů – v této době mají šachy jedinečnou 
příležitost, protože jako jeden z mála sportů mohou fungovat online. Taktéž pořadatelé různých akcí 
nám zasílají mnoho požadavků na publikaci článků. 
 
Zajistili jsme propagaci online MČR v bleskovém šachu. 
 
Pracujeme na realizaci výukových videí pro veřejnost, které by seznámily zájemce se základními 
pravidly šachu. 
 
Na webu chess.cz byla vytvořena nová sekce Průvodce webem, kde jsou umístěna videa s manuálem 
pro nejčastěji hledané informace na webu. 
 
Usnesení 143/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 5: Newsletter 4/2020. 
 
Příloha 6: Monitoring médií 3/2020. 
 

12. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 



 
 

 

 

Z připravených MČR 2020 byla zatím odložena květnová: 

 

MČR amatérů (Vlčnov) 

MČR žen v rapidu (Znojmo) 

MČR žen (Frýdek-Místek) 

 

Odložení zatím na neurčito, o náhradním termínu, příp. o zrušení MČR, bude rozhodnuto později dle 

termínových možností a možností pořadatelů. 

 

Zrušeny byly 2 turnaje GP v rapidu 2019/2020 (4. 4. Bohuslavice a 16. 5. Ústí nad Labem); o nejbližší 

další 30. 5. v Dolním Němčí pořadatel ještě nerozhodl. 

 

MČR, která mají být v rámci Czech Open (Pardubice), jsou spjata s osudem festivalu. 

 

Zatím stále trvá předpoklad konání: 

 

MČR seniorů: 8. – 16. 8. Rychnov nad Kněžnou  

MČR mužů:  23. – 31. 8. Plzeň 

MČR družstev v blesku a rapidu: 12. a 13. 9. Turnov 

 

Ve shodě s rozpisem Extraligy 2019/2020 a rozpisem 1. a 2. ligy 2019/2020 rozhodla STK o úpravě 

termínů dosud nedohraných kol: 

 

13. 6. Extraliga 7. kolo a 2. liga 10. kolo 

14. 6. Extraliga 8. kolo a 2. liga 11. kolo 

26. 6. 1. liga 10. kolo 

27. 6. 1. liga 11. kolo 

10. 7. Extraliga 9. kolo 

11. 7. Extraliga 10. kolo 

12. 7. Extraliga 11. kolo 

 

Termíny stanovené STK může VV změnit jako výsledek odvolacího řízení. Odvolací řízení proti 

prvoinstančnímu (STK) rozhodnutí může vyvolat VV i sám (čl. 4 odst. 6 OdvŘ); rozhodnutí v 2. instanci 

je konečné (čl. 4 odst. 2 OdvŘ). 

 

STK přijala výklad SŘ (zejména čl. 3.4.5), že soupisku družstva v průběhu ligové soutěže doplnit nelze. 

 

Usnesení 143/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 



 
 

 

 

13. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 
 
MŠMT - investice 

Na konci března byla na MŠMT podána žádost o investiční dotaci na 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. MŠMT již žádost vyhodnotilo a předběžně schválilo k dalšímu financování, 

viz příloha. Do 30. 6. 2020 je nutné vypsat a vyhodnotit výběrové řízení a všechny podklady doložit 

MŠMT. 

 

Možné termíny MČR v bleskovém šachu 2020 

Hotel Voroněž v Brně nám zaslal volné termíny pro pořádání MČR v bleskovém šachu na konci roku. 

K dispozici jsou tyto termíny (vždy pátek na přípravu a sobota na konání turnaje): 

13. – 14. 11.  

11. – 12. 12. 

18. – 19. 12. 

 

Průvodce webem ŠSČR 

Byl vytvořen tzv. Průvodce webem. Jedná se o krátkou sérii videí sloužící ke zjednodušení vyhledávání 

nejčastěji navštěvovaných odkazů na webu ŠSČR. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Návrh na aktualizaci Spolkového rejstříku byl zaslán na Městský soud v Praze. Určité zdržení proběhlo 

čekáním na potvrzené souhlasy statutárních zástupců a kontrolního orgánu. Zároveň byla zaslána ke 

zveřejnění i účetní závěrka ŠSČR za rok 2019. 

 

Na FIDE byl zaslán roční report za rok 2019. Na základě toho byla zaktualizována stránka ŠSČR v sekci 

členských federací. 

 

Byla vylepšena stránka na webu v sekci družstev. Nově se tam zobrazují informace o družstvech 

(kapitán, ZK, hrací místnost) a kontumace. 

 

Bylo provedeno vyúčtování MS seniorských týmů v Praze. 

 

Proběhly administrativně/účetní práce týkající se plateb k MČR v online bleskovém šachu. 

 

Provedena registrace na Techsoup.cz kvůli možnosti pořízení Office 365 zdarma. 

 

https://www.chess.cz/pruvodce-webem/


 
 

 

 

Byly vyplněny a odeslány dotazníky Národní sportovní agentury týkající se relevantních legislativních 

norem daného sportu a významných mezinárodních akcí na území ČR. 

 

Ze skladu galerie Dolmen již byla převezena většina cvičebnic na pražský sekretariát, odkud budou 

odesílány. Pražskému sekretariátu tím vznikla nová pracovní agenda. 

 

Stále probíhá zvýšený zájem o online výukový portál LearningChess. Sekretariát zajišťuje přístupy a 

poskytuje uživatelskou podporu. 

 

Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost o titul FM pro Aleše Pachmanna. Dále byly na FIDE 

zaslány normy z Pražského šachového festivalu 2020 a žádost o změnu licence IA pro Jiřinu 

Prokopovou. 

 

L. Záruba v rámci své práce „Zmapování práce šachových sekretariátů v okolních zemích“ navázal 

bližší kontakt s Rakouskou šachovou federací – 1,5 hodinový Skype meeting s generálním sekretářem 

Waltrem Kastnerem. 

 

Kanceláře pražského sekretariátu byly vizuálně vylepšeny novými paspartami na zdech (převážně 

historické šachové fotografie a pamětihodnosti). 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 30 lidí. 

 

Probíhá aktualizace kalendáře na webu v souvislosti s rušením/odkládáním turnajů. 

 

Diskuze: Diskutována možnost přístupu zdarma k LearningChess i šachovým oddílům a kroužkům 

mimo projekty Šachy do škol a Podpora šachových oddílů a kroužků. 

 

Usnesení 143/15: VV ŠSČR stanovuje datum konání MČR v bleskovém šachu na 19. prosince 2020. 

 

Usnesení 143/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 143/3: Dokončit žádost o investiční dotaci MŠMT 2020 – sekretariát. 

 

Úkol 143/4: Nabídnout formou akce na webu možnost přístupu k LearningChess zdarma i oddílům a 

kroužkům mimo projekty Šachy do škol a Podpora šachových oddílů a kroužků – V. Souralová. 

 

Příloha 7: Výzva MŠMT k doložení dalších podkladů pro investiční dotaci. 

 

https://learningchess.net/cz/index


 
 

 

 

14. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy OK uvedl V. Novotný. 
 
Aktualizace členské základny 
Do konce března nezaslalo seznam členů k aktualizaci 12 oddílů. Během dubna 5 z nich seznam 
dodalo, bude jim udělena pokuta 500 Kč, zbývá 7 hříšníků, kterým hrozí pokuty ještě vyšší, viz příloha. 
Jakékoliv objektivní důvody bránící aktualizaci (spojené např. s Covid19) je potřeba hlásit J. 
Kniezkové. 
 
Oddílové faktury 
Podzimní fakturu 2019 neuhradil pouze oddíl Sokol Litenčice a bylo mu tak pozastaveno členství 
v ŠSČR. Za pozdní úhradu bylo rozdáno 10 pokut ve výši 500 Kč a v několika případech i naúčtované 
penále dle ES. 
 
Statuty komisí 
OK zahájila přípravu (zpravidla aktualizaci) statutů všech komisí ŠSČR. Všem členům komise byl zřízen 
přístup na cloud ŠSČR s platnou legislativou včetně statutů. 
 
Usnesení 143/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
 
Příloha 8: Oddíly v prodlení 
 

15. Zpráva předsedy KK 
 
Zprávu předsedy OK uvedl V. Novotný. 
 
Dopady opatření souvisejících s Covid19 
KK se zabývala situací ohledně zastavení ligových soutěží družstev. Ligové soutěže se plánovaly 
započítat na LOK k 5. 1. a 5. 5. 2020, přičemž je zřejmé, že druhý termín se nestihne. KK proto navrhla 
VV zrušit vydání LOK k 5. 5. 020 s předpokladem vydat tuto LOK (podle starých pravidel) 1. 7. 2020. 
Kdyby se část soutěží družstev (myšleno především na extraligu) nestihla započítat, provedl by se 
jejich zápočet až na další LOK, tj. 1. 10. 2020. 
 

KK se též zabývala předpokládanými dopady na Rozpočet ŠSČR. Důležité budou letní soutěže a dopad 
ekonomické situace na příští sezónu družstev, zatím odhadujeme zhruba 1/3 propad související se 
zrušenými turnaji a omezením cestování pro cizince. Nedokážeme zatím odhadnout dopad 
rozhodnutí FIDE na posledním Kongresu. U zpracovatele LOK neočekáváme zatím úsporu, protože 
žádná LOK nebyla zatím zrušena a u FRL jsou aktuálně vícepráce spočívající v aktualizaci údajů u 
posouvaných či rušených turnajů. 
  
 



 
 

 

 

  Schválený rozpočet 2020 Úprava 

P3.1 Poplatky FIDE – rating 490 000 Kč 320000 Kč 

P3.3 Poplatky LOK 570 000 Kč 380000 Kč 

V8.2 Poplatky za rating turnajů 350 000 Kč 220000 Kč 

V9.1 Zpracovatel listiny LOK 120 000 Kč 120 000 Kč 

 

Usnesení 143/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KK ŠSČR.   

 

16. Různé 
 

Termín 144. schůze VV ŠSČR 

VV ŠSČR se sejde k online pracovní schůzce ve čtvrtek 14. května v čase od 14:30 do 16:00. Termín 

řádné 144. schůze VV bude dohodnut podle aktuálního vývoje situace. 

 

17. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:39. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 143/1: VV ŠSČR schvaluje konání 143. schůze VV ŠSČR pomocí online programu Webex. 
Usnesení 143/2: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 142. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 143/3: VV ŠSČR schvaluje program 143. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 143/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.   
Usnesení 143/6: VV ŠSČR schvaluje ukončení extraligy družstev ročníku 2019/2020 bez vyhlášení 
výsledků a se zachováním práva účasti pro všechny oddíly aktuálního ročníku. (R. Svoboda hlasoval 
proti.) 
Usnesení 143/7: VV ŠSČR schvaluje dohrání 1. a 2. ligy ročníku 2019/2020 (R. Svoboda hlasoval proti 
s odůvodněním, že by se mělo postupovat stejně u všech soutěží.) 



 
 

 

 

Usnesení 143/8: VV ŠSČR rozhodl, že pokud nebude možné dohrát soutěže družstev dle zákonných 
podmínek, soutěže budou ukončeny bez vyhlášení výsledků a se zachováním práva účasti pro 
všechny oddíly aktuálního ročníku. 
Usnesení 143/9: VV ŠSČR rozhodl na základě článku 4 odstavce 6 Odvolacího řádu o změně termínů 
soutěží družstev 1. a 2. ligy. Termín 1. ligy je 13. - 14. 6. 2020 a termín 2. ligy je 27. – 28. 6. 2020. 
Usnesení 143/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
Usnesení 143/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
Usnesení 143/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
Usnesení 143/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 143/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
Usnesení 143/15: VV ŠSČR stanovuje datum konání MČR v bleskovém šachu na 19. prosince 2020. 
Usnesení 143/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
Usnesení 143/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
Usnesení 143/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KK ŠSČR.   
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 143/1: Zaslat na FIDE žádost o titul FA pro Luboše Drahotského – sekretariát. 
Úkol 143/2: Předložit možné varianty reprezentačních smluv – M. Konopka. 
Úkol 143/3: Dokončit žádost o investiční dotaci MŠMT 2020 – sekretariát. 
Úkol 143/4: Nabídnout formou akce na webu možnost přístupu k LearningChess zdarma i oddílům a 
kroužkům mimo projekty Šachy do škol a Podpora šachových oddílů a kroužků – V. Souralová. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 142. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Akční plán Koncepce sportu 2020-2021. 
Příloha 3: COVID19 opatření ve sportu. 
Příloha 4: Přehled soutěží KM v roce 2020 
Příloha 5: Newsletter 4/2020. 
Příloha 6: Monitoring médií 3/2020. 
Příloha 7: Výzva MŠMT k doložení dalších podkladů pro investiční dotaci. 
Příloha 8: Oddíly v prodlení 
 
 
 
 
 
 

 


