
 
 

 

 

Zápis ze 144. schůze VV ŠSČR 

Praha, 11. června 2020 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Lukáš Vlasák (člen KPT) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 10:15 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.  

 

2. Schválení zápisu ze 143. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 144/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 143. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 143. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 144. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 143. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 144. schůze VV ŠSČR M. Petr 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 

7 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

8 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

9 Zpráva manažera reprezentace mládeže P. Pisk 

10 Zpráva KM Z. Fiala 

11 Šachy do škol V. Souralová 

12 Zpráva TK E. Pospíšil 

13 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 

14 Zpráva předsedy STK J. Malec 



 
 

 

 

15 Zpráva sekretariátu F. Štross 

16 Zpráva předsedy OK V. Novotný 

17 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 144/2: VV ŠSČR schvaluje program 144. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 29. 4. 2020 - 10. 6. 2020: 

1) VV ŠSČR stanovil termín vydání LOK pro praktický šach na 1. 7. 2020 
 

2) VV ŠSČR odložil začátek letošního přestupního termínu z 5. 5. 2020 na 1. 7. 2020 (článek 5. odst. 1 

Registračního a přestupního řádu). 

3) VV ŠSČR provedl výjimky ze Soutěžního řádu s účinností pro rok 2020, resp. soutěžní sezónu 

2020/2021, a to 

I. v čl. 2.1.3 změnu data vydání sportovního kalendáře ŠSČR na 22. 7. 2020 a KŠS na 31. 8. 2020 
II. znění čl. 3.1.1.1 na „Extraligu - 1 skupina o 12 nebo 14 účastnících“ 
III. v čl. 3.3.5 snížení počtu dnů na 7 
IV. v čl. 3.4.3 odst. a) ustanovení o dalších náhradnících nebude použito, pokud se uvolní 2 místa 
v Extralize 2020/2021, tzn., že v takovém případě se Extraliga 2020/2021 bude konat o 12 účastnících 
V. v čl. 3.4.3 odst. b) změnu termínu do 31. 7. 2020 
 
4) VV ŠSČR schválil přesun 197 510 Kč z položek rozpočtu V3.1.1 a V3.3 do položky V3.6. VV ŠSČR 
schválil projekt podpory hráčů ŠSČR na MEU mládeže 2020. 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 144/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 



 
 

 

 

Národní agentura sportu (NSA), která od MŠMT přebírá kompletní agendu dotací do sportovního 

prostředí, upozorňuje oddíly a TJ na nutnost mít v pořádku údaje ve spolkovém rejstříku, detaily 

včetně průvodního dopisu M. Hniličky najdete zde. 

NSA dále na základě rozhodnutí Vlády ČR z 1. června připravuje dotační program COVID – Sport, kde 

bude na zmírnění finančních následků epidemie ve sportovním prostředí (např. na zrušené akce) 

alokována 1 miliarda Kč. Výzva k přihlášení do programu by podle současných informací mohla být 

zveřejněna už v polovině června. 

FIDE a ECU 
Online mistrovství Evropy, které organizovala ECU, se zúčastnily stovky českých hráčů. Poděkování 

patří turnajovému řediteli Petru Piskovi a rozhodčí Jiřině Prokopové, kteří se v rámci ECU podíleli na 

zdárném průběhu akce. Gratulovat můžeme několika úspěšným českým reprezentantům ve všech 

výkonnostních kategoriích a především Davidu Navarovi, který získal stříbrnou medaili. Finále ME 

bylo živě přenášeno na webu ČT sport, odkaz zde.   

Bohužel, řada mezinárodních akcí FIDE a ECU byla odložena či zrušena a jejich obnovení bude 

postupné. V závěru letošního roku jsou ještě stále v plánu ME žen a ME mužů dospělých. Nad turnaji 

mládeže visí velký otazník. Zářijové MS 14-18 v Rumunsku bylo odloženo, rozhodnutí ohledně 

říjnového MS 8-12 v Gruzii a listopadového ME mládeže 8-18 v Turecku padne v nejbližších týdnech. 

Je možné, že jedinou mezinárodní akcí mládeže bude letos MEU v Koutech nad Desnou.  

Různé 

Věnoval jsem se legislativním otázkám obnovení soutěží družstev a komunikaci s nadřízenými orgány, 

například již zmíněnou Národní sportovní agenturou.  

Ve čtvrtek 14. května se Výkonný výbor sešel přes platformu Webex k pracovní diskuzi ohledně 

soutěží družstev i vývoje rozpočtu ŠSČR. 

V sobotu 30. května proběhla v hotelu Luna schůzka se zástupci 14 krajských šachových svazů. Chtěl 

bych všem zúčastněným poděkovat za konstruktivní průběh jednání.   

Usnesení 144/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.   

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda 

 

Aktualizace rozpočtu svazu na rok 2020 

Na konci dubna byla zpracována první revize rozpočtu svazu na rok 2020 s ohledem na karanténní 

opatření a rušení soutěží a akcí. Propad výdajů, což může mít vliv na vyúčtování dotací MŠMT pro rok 

2020, byl předběžně odhadován v rozmezí 1,705 až 2,563 mil. Kč. I když u kalendáře světových 

https://www.chess.cz/upozorneni-nsa-pro-oddily-a-tj/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213078745-sachy/220254002460001-me-v-online-sachu/


 
 

 

 

soutěží je situace stále ještě nejasná, vývoj spíš svědčí pro to, že se letos neuskuteční většina. Pak 

musíme počítat s variantou, že propad výdajů za neuskutečněné akce se bude blížit až 3,0 mil. Kč.  

Jedna třetina tohoto propadu bude pokryta nabídkou Českého olympijského výboru. Vůči němu měl 

náš svaz povinnost vyúčtovat poslední část výnosu z loterií ve výši cca 1,0 mil. Kč. Tuto povinnost ČOV 

zrušil s podmínkou, že se tato částka převede do rezervního fondu. Tuto částku tedy budeme moci 

vyúčtovat vůči MŠMT. Na další cca 1,0 mil. Kč, jsou již nyní svazem navrženy náhradní akce. Viz níže.  

Pro poslední milion korun se budou chystat další náhradní výdaje a pod to podmínky vyúčtování 

dotace umožní, bude snížena ztráta svazu. 

  

Turnaj 2020 v Pardubicích  

Za zrušenou olympiádu a další akce chystá svaz náhradní akci na přelomu července a srpna 

v Pardubicích. O jejím formátu a účastnících jste informování ve zprávách kolegů. Já vám předkládám 

rozpočet této akce. 

 

Celkový náklad je 397.200 Kč. Část nákladů bude hrazena z rozpočtových položek úseku dospělé 

reprezentace a část z rozpočtových položek úseku reprezentace mládeže. 

 

MČR v šachu mužů v Plzni 

Na základě jednání s pořadatelem MČR v šachu, kde se zvedly náklady na ubytování (které si hráči 

hradí z vlastních prostředků) se Šachový svaz ČR rozhodl podpořit účast reprezentantů na této akci 

příspěvkem na hrazení pobytových nákladů v celkové výši 52.500 Kč. 

Schůzka s kraji 
Na konferenci svazu byl vznesen požadavek Moravskoslezského šachového svazu na zvýšení finanční 
podpory krajským šachovým svazům. Dle usnesení konference byla k tomuto tématu svolána schůzka 
krajských delegací a vedení ŠSČR. Uskutečnila se 30. května v Koutech u Ledče nad Sázavou. Zde byly 
mimo jiné diskutovány hospodářem svazu předložené srovnávání hospodaření a dalších dat 
z jednotlivých krajských šachových svazů. Po delší diskusi byl většinou krajů (11 ze 14) doporučen 
návrh Moravskoslezského šachového svazu navýšit příspěvek KŠS v položce V10.8 ve výšce 35.700 Kč 
na kraj o paušální částku 17.000 Kč pro všechny krajské šachové svazy a o dalších 10.000 Kč pro šest 
krajských šachových svazů s největší členskou základnou (datum rozhodné pro určení výše členské 
základny je 11. červen 2020). Dále byla diskutována možnost sjednocení prezentace dat o 
hospodaření krajských šachových svazů, aby byla vzájemně porovnatelná.  
 
Šachový svaz ČR toto usnesení podporuje při dodržení těchto podmínek: 
 

- navýšení podpory je chápáno jako mimořádné a jednorázově realizované v roce 2020, 
 

- podmínkou vyplacení příspěvku je splnění požadavků ŠSČR na úpravu dat o hospodaření 
svazu a jejich prezentaci šachové veřejnosti a vedení svazu podle pokynů a požadavků 
hospodáře svazu, 
 

- datum rozhodné pro určení výše členské základny je 11. červen 2020. 



 
 

 

 

 
Předkládání dílčích rozpočtů akcí 
Připomínám, že v minulém volebním období bylo přijato VV ŠSČR usnesení o předkládání dílčích 
rozpočtů akcí. Toto usnesení se promítlo do nové Ekonomické směrnice v čl. 3 odst. 3 v tomto znění:  
 
a) výdaje na základě platných smluv nevyžadují další souhlas; 
 
 b) konkrétní výdaje vyplývající ze schváleného rozpočtu (včetně podrozpočtů kapitol, komentáře k 
návrhu rozpočtu) postupuje k realizaci příslušný správce kapitoly; 
 
c) akce, projekty a další rozpočtové kapitoly či položky, kde to z jejich povahy vyplývá, vyžadují před 
realizací nejprve schválení dílčího rozpočtu akce/projektu. U položek do 50 000 Kč schvaluje dílčí 
rozpočet hospodář, položky od 50 000 Kč vyžadují schválení VV. Pak je s nimi nakládáno jako ad b); 

K tomuto znění chci doplnit ještě termíny, kdy se tak má stát. Všechny akce a jednotlivé výdaje, 
jejichž předpokládaná výše překročí 50.000 Kč, jejichž rozpočet vyžaduje schválení VV ŠSČR, musí být 
předloženy tak, aby byly schváleny VV nejméně dva měsíce před konáním akce. U akcí do tohoto 
limitu, které jsou schvalovány hospodářem, mu musí být předloženy nejméně dva měsíce před 
realizací. Jedná se o akce s dolním limitem 20.000 Kč.  
 
Diskuze: Diskutovány podmínky, na základě kterých obdrží KŠS zvýšený příspěvek v položce rozpočtu 
V10.8 (Organizace sportu v KŠS). Dohodnuto, že stejně jako loni bude jednou z podmínek také stav 
krajských webových stránek (aktuální složení VV, komisí, zápisy ze schůzí a konferencí) a stav KŠS ve 
Spolkovém rejstříku a ve Sbírce listin. V loňském roce byla u Spolkového rejstříku a Sbírky listin malá 
tolerance, letos bude pro plnou dotaci vyžadován 100% stav. 
R. Svoboda dále upozornil, že reprezentační soustředění by měl dle požadavků odpovědných osob 
z KRÚ zajišťovat sekretariát a nikoliv samotní reprezentační kapitáni. 
 
Usnesení 144/5: VV ŠSČR schvaluje rozpočet turnaje v Pardubicích 27. 7. až 2. 8. 2020 ve výši 397.200 
Kč a souhlasí, aby na krytí výdajů byla převedena částka 309.400 Kč z rozpočtové položky V1.1. a 
57.800 Kč z rozpočtové položky V3.7. Částka 30.000 Kč je hrazena z rozpočtové položky V15.8. 
 
Usnesení 144/6: VV ŠSČR schvaluje příspěvek na hrazení pobytových nákladů pro prvních dvanáct 
hráčů z žebříčku ČR v celkové výši 52.500 Kč na MČR mužů 2020 v Plzni. 
   
Usnesení 144/7: VV ŠSČR schvaluje zvýšení rozpočtové položky V10.8 Organizace sportu v KŠS o 
297.800 Kč na celkových 797.800 Kč, s tím že všechny KŠS obdrží paušální částku 52.700 Kč a šest KŠS 
s největší členskou základnou k 11. červnu 2020 obdrží dalších 10.000 Kč po splnění úpravy struktury 
hospodaření svazu dle požadavků hospodáře svazu a po splnění administrativních požadavků na 
zveřejňování dat. 
 
Usnesení 144/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
  
Úkol 144/1: Zpracovat metodické pokyny pro KŠŠ na úpravy dat o hospodaření a zaslat KŠS kompletní 
podmínky k vyplacení dotace Organizace sportu v KŠS – R. Svoboda, sekretariát - 31. srpna 2020.  
 
 



 
 

 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 

Online turnaje 

David Navara obsadil 2. místo na Mistrovství Evropy v online šachu, když ve finále nestačil na 

dvacetiletého ruského velmistra Saranu. Turnaje, který se hrál v předskupinách od nejnižších ratingů, 

se zúčastnilo několik desítek českých hráčů včetně reprezentantů. Druhým nejúspěšnějším českým 

hráčem byl Jiří Štoček na 46. místě. 

Na lichess.org probíhají ženské mezistátní zápasy, kterých se zúčastnila i Česká republika. Podrobný 

přehled najdete v přiložené zprávě Tomáše Poláka.  

Letošní Mitropa sice byla zrušena, ale maďarská šachová federace se pokouší zorganizovat alespoň 

ženskou online Mitropu. Oslovila 10 účastnických států a Polsko s Rumunskem. Do lhůty pro podání 

(1. června) se přihlásilo pouze 6 týmů. Organizátoři oslovují ještě Anglii a Nizozemsko, poté se 

rozhodne, zda a jakým systémem by se mělo hrát. (pozn. zapisovatele: turnaj byl mezitím na základě 

malého zájmu zrušen). 

Reprezentační turnaj v Pardubicích 
Jako náhrada za zrušenou olympiádu se ve spolupráci s AVE-kontaktem připravuje reprezentační 
turnaj v Pardubicích v termínu 27. 7. – 2. 8. 2020, kterého se zúčastní kompletní česká špička. 
 
Diskuze: Diskutovány technické detaily a harmonogram připravované reprezentační akce 
v Pardubicích. 

Usnesení 144/9: VV ŠSČR schvaluje záměr uspořádat turnaj reprezentace v Pardubicích ve dnech 27. 
7. – 2. 8. a schvaluje společnost AVE-kontakt pověřeným pořadatelem akce. 
 
Usnesení 144/10: VV ŠSČR jmenuje předsedu ŠSČR Martina Petra ředitelem reprezentačního turnaje 
v Pardubicích a pověřuje ho uzavřením smlouvy s pověřeným pořadatelem akce. 
 
Usnesení 144/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
 
Příloha 2: Zpráva T. Poláka o ženských mezistátních zápasech online 

 

9. Zpráva manažera reprezentace mládeže 
 

Zprávu manažera reprezentace mládeže zaslal P. Pisk. 
 



 
 

 

 

Na webu ŠSČR byla v březnu 2019 vytvořena sekce „mládež“, kde jsou k dispozici informace týkající 
se mládeže a obzvláště reprezentace mládeže. Vřele doporučuji vše pravidelně sledovat - hráčům, 
rodičům, klubům, trenérům mládeže! 
  
Ve zkratce dnes zhodnotím období “koronavirové“, tj. březen až květen 2020.  
 
Po únorovém turnaji Futures (https://www.chess.cz/vaclav-finek-vitezem-futures/), který proběhl 
v rámci PICF 2020, jsem měl skvělý pocit a obrovská očekávání. Vzápětí nás ovšem během MČR 
mládeže v Koutech zasáhl COVID-19 a situace se rázem velmi změnila. Byli jsme přinuceni ukončit 
hraní na veřejnosti a přesunout se na internet. Naštěstí šachy jsou pro tuto rychlou online dobu „jak 
dělané“ a tak jsme mohli pokračovat v naší práci. 
       
Trenéři zareagovali velmi rychle a tréninky tak probíhaly přes moderní média  - děti nechodily do 
školy, měly více volného času a tréninky tak byly intenzivnější, než dříve! 
 
Ke známému hraní na online serverech přibyla celá řada online aktivit: spousta šachových turnajů pro 
mládež, zápas ČR-Izrael (https://www.chess.cz/hodnoceni-mladeznickeho-zapasu-cze-isr/), Evropská 
online šachová liga, streamy z těchto akcí, bleskovky a simultánky s velmistry,  online lekce pro 
trenéry, rodiče, apod. 
 
Naplno se pod taktovkou GM Sergeje Movsesjana rozjel projekt „Trénujte s mistry“. Přednášky 
vysoké úrovně probíhaly pro naši talentovanou mládež a trenéry někdy dokonce 2x týdně 
(https://www.chess.cz/trenujte-s-mistry-i-v-kvetnu/). Obrovským plusem této aktivity je, že si 
všechny přednášky můžete kdykoliv přehrát na  YouTube kanálu ŠSČR 
(https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw). 
 
Online MČR v bleskovém šachu 
Této výborně zorganizované novinky na poli českých turnajů se zúčastnila mj. celá řada našich 
mládežníků (https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-oficialni-vysledky/) 
 
Online Mistrovství Evropy 2020 
V druhé polovině května uspořádala Evropská šachová unie (ECU) Mistrovství Evropy v pěti 
kategoriích (https://www.chess.cz/navara-stalmach-a-popov-medailove-zne-na-online-me-2020/), 
celkem se této mamutí akce zúčastnilo 4850 hráčů! ŠSČR podpořil účast 115 mládežníků, celkem se 
zúčastnilo 281 českých reprezentantů. Naši mládežničtí reprezentanti excelovali a dokázali se 
prosadit v dospělé konkurenci z celé Evropy: Richard Stalmach zvítězil v kategorii B, Roman Popov 
získal bronzovou medaili v kategorii A, Václav Finěk skončil na 7. místě v kategorii C, atd.  Stream ČT 
ze závěrečného knock-outu nejlepších 16 hráčů, kde nejlepší český šachista David Navara získal 
stříbrnou a metodik mládeže GM Sergej Movsesjan bramborovou medaili, zajistil předseda svazu GM 
Martin Petr. 
 
Reprezentační online soustředění mládeže 
Na konci května jsme byli donuceni zrušit plánované výběrové reprezentační soustředění, které bylo 
domluveno na Máchově jezeře. Sergej Movsesjan se pustil do organizace Reprezentačního online 
soustředění mládeže (https://www.chess.cz/reprezentacni-online-soustredeni-mladeze-2020/), které 
se mu podařilo ve dnech 14. - 17. 5. 2020 úspěšně a bez větších technických problémů zorganizovat! 

https://www.chess.cz/vaclav-finek-vitezem-futures/
https://www.chess.cz/hodnoceni-mladeznickeho-zapasu-cze-isr/
https://www.chess.cz/trenujte-s-mistry-i-v-kvetnu/
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
https://www.chess.cz/mcr-v-online-bleskovem-sachu-oficialni-vysledky/
https://www.chess.cz/navara-stalmach-a-popov-medailove-zne-na-online-me-2020/
https://www.chess.cz/reprezentacni-online-soustredeni-mladeze-2020/


 
 

 

 

Na platformě Webex jako přednášející excelovali GM David Navara, GM Jiří Štoček, GM Robert Cvek, 
IM Tadeáš Kriebel a IM Richard Biolek ml. Tématem soustředění byly strategické a taktické motivy, 
typické a vyplývající ze zahájení.   
Společně se Sergejem Movsesjanem připravujeme výběrové reprezentační soustředění mládeže 
v Jizbici (26. - 30. 8. 2020). Rádi bychom ho směřovali pro mladší hráče s úrovní pod 2000. Všem 
talentovaným mládežníkům s ratingem FIDE 2000+ jsem doporučil účast na MČR mužů v Plzni, kde 
budou hrát mj. všechny naše hvězdy v čele s GM Navarou a GM Lázničkou (http://chess-
results.com/tnr528358.aspx?lan=5). 
 
Listina talentů 
K 1. dubnu 2020 vydala KPT Listinu talentů (LT): 
(https://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_kategorii.pdf) 
Snažíme se do LT zapojit co nejvíce hráčů, aby dostali slevu na turnajích. S organizátory českých 
turnajů se snažím co nejvíce komunikovat, samozřejmě letos to bylo v omezenější míře. 
 
Individuální tréninky (IT) 
Položka rozpočtu IT byla navýšena, protože děti se nemohly zúčastnit turnajů vypsaných 
v turnajovém grantu jaro 2020. V současné chvíli je podpořeno 16 hráčů 
(https://www.chess.cz/individualni-treninky-2020-2021/ ) - toto číslo je výjimečně vysoké a bude 
v budoucnu opět sníženo. K vysvětlení - cílem je vychovat reprezentanty dospělé reprezentace, tudíž 
chceme v této položce podporovat opravdu jen ty nejlepší, aby ostatní měli motivaci tvrdě pracovat, 
zlepšovat se a mezi ně se dostat. Podpora talentovaných hráčů a hráček je diverzifikována a IT není 
jedinou formou podpory. 
 
Dívčí šach 
Na poli dívčí reprezentace se odehrála změna a to, že se na tento úsek specializuje člen KPT, GM 
Pavel Šimáček. Další skvělou zprávou je, že od května začala WGM Julie Movsesjanová trénovat přes 
skype vybrané hráčky ročníku 2008 a ml. Na poli dospělé reprezentace odvádí výbornou práci GM 
Tomáš Polák, který je velmi aktivní – napomohl mj. k uskutečnění mezinárodních online zápasů žen, 
kde úspěšně barvy ČR reprezentovaly naše dívky (https://www.chess.cz/cr-vitezem-finale-b-
mezistatnich-zapasu-zen/ ).  
 
Scouting 
Jedna z priorit naší práce, scouting, byl omezen - vyhodnotilo se, že online soustředění není vhodným 
nástrojem. Tudíž se vše opět rozjede až nyní, zde jsou aktuální informace o plánech ve zbytku roku:  
Česká větev: zúčastní se Šachového festivalu v Českých Budějovicích a budou uspořádány dvě 
soustředění (https://www.chess.cz/informace-k-projektu-scouting/ ) 
 
Moravská větev: 25. - 28. června proběhne soustředění v Cakově – dále se plánují další dvě 
soustředění a v létě turnaj (bude upřesněno později a přidáno na web) 
 
2. turnajový grant 
Vypsali jsme Grantové řízení na podporu mládežnického reprezentačního výběru v létě 2020 
(https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-podporu-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-
2020/). COVID-19 nedovolil hráčům vybrat si celou podporu na turnaje v 1. turnajovém grantu a tak 

http://chess-results.com/tnr528358.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr528358.aspx?lan=5
https://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2020/05/Listina_talentu_2020_podle_kategorii.pdf
https://www.chess.cz/individualni-treninky-2020-2021/
https://www.chess.cz/cr-vitezem-finale-b-mezistatnich-zapasu-zen/
https://www.chess.cz/cr-vitezem-finale-b-mezistatnich-zapasu-zen/
https://www.chess.cz/informace-k-projektu-scouting/
https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-podporu-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-2020/
https://www.chess.cz/grantove-rizeni-na-podporu-mladeznickeho-reprezentacniho-vyberu-v-lete-2020/


 
 

 

 

věříme, že tentokráte už vše proběhne, tak jak má. Připomenu, že možnost zažádat o grant je pro 
vybrané hráče pouze do neděle 14. června 2020! 
 
Mezinárodní akce 
Byla odložena celá řada akcí, mj. i  Belaya Ladya 2020, ME juniorských družstev (Soluň, Řecko), MS 
14-18 (Mamaia, Rumunsko). Ohledně dalších světových i evropských akcí by mělo být jasno do půli 
července. Dobrou zprávou je, že se s největší pravděpodobností uskuteční MEU v Koutech, za 
speciálně výhodných podmínek pro naši mládež! 
 
V červenci se pro reprezentační mládež připravují speciální akce ve Zruči nad Sázavou, resp. 
v Pardubicích – věřím, že naše mládežnické reprezentanty a reprezentantky čeká krásné léto plné 
parádních šachových zážitků! 
 
Usnesení 144/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu reprezentace mládeže. 
 
Úkol 144/2: Připravit rozpočty akcí scoutingu 2020 – KPT. 
 

10. Zpráva KM 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let. Mistrovství 
Moravy a Slezska do 16 let uspořádá SK Slavia Orlová v Koutech nad Desnou ve dnech 27. 10. až 1. 
11. 2020. 
 
KM ŠSČR vyhodnocuje konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let, na které obdržel 
dvě přihlášky.  
 
KM ŠSČR vyhodnocuje konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let, na které 
obdržel dvě přihlášky. 
 
KM ŠSČR společně s pořadateli řeší konání závěrečných srazů Extraligy mládeže a 1. lig družstev 
mládeže. 
 
KM ŠSČR řešila nařízená opatření pro řádné dokončení mládežnických lig do 30. 6. 2020. Konání 
závěrečných ligových srazů je možné. Přípravy jsou však náročnější a je třeba zvýšená zodpovědnost 
pořadatelů. 
 
Diskuze: Z. Fiala dále informoval o projektu podpory mládežnických reprezentantů na MEU mládeže 
2020 (již schváleno per rollam), které se bude konat v srpnu v Koutech nad Desnou. Tento projekt 
vznikl ve spolupráci s KPT ŠSČR a jde o to, aby naši nejlepší hráči daných kategorií nepřišli o možnost 
kvalitního turnaje se zahraniční konkurencí vzhledem k nejasnému stavu letošních ME a MS mládeže.  
ŠSČR nominuje v každé kategorii 4 chlapce a 3 dívky. V případě, že se v letošním roce mezinárodní 
šampionáty uskuteční, nezanikají účastí na MEU práva účasti na ME/MS vybojovaná na MČR. 



 
 

 

 

 
Usnesení 144/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM. 

 

Úkol 144/3: Připravit rozpočet a smlouvu s pořadatelem MEU mládeže – KM, hospodář, sekretariát. 

 

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 zcela přerušena, ale na několika školách 

funguje v rámci možností online výuka, video-lekce. Objevují se učitelé, kteří využívají současnou 

situaci k pečlivější přípravě rozjezdu kroužků od září.  

Vzhledem k tomu, že někteří vyučující mají ztížený přístup do školních budov, nebudu vyžadovat 

fyzické vrácení zapůjčeného šachového materiálu od škol, které v příštím roce budou pokračovat 

v projektu. Pouze jim rozesílám k podpisu výpůjční protokol (prodloužení). Škola, která nepotvrdí 

novým potvrzením protokolu pokračování, materiál vrátí.  

Informovala jsem školy, které podepsaly se ŠSČR smlouvu o vedení výuky šachu jako předmětu, 

jakým způsobem mají zakončit školní rok. Odměna vyučujícím bude vyplacena i při nesplnění 

požadovaného počtu odučených hodin.  

Akce ve spolupráci se SVČ Korunka budou odloženy na začátek příštího školního roku a podzim. (25. 

9. schůzka s řediteli základních škol, 22. 10. seminář s učiteli základních škol, turnaj pro děti 23. 10. – 

ten byl nakonec přeložen na květen 2021). Hlásí se stále studenti z ostravské univerzity, zájemci o 

trenérskou 4. třídu v rámci online kurzu.  

O spolupráci mě požádal Michal Vrba z Bratislavské šachové akademie, pořádá online turnaj pro 

mládež, které se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči, takže rozesílám info vyučujícím/trenérům. 

Usnesení 144/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

12. Zpráva TK 
 

Zprávu o činnosti TK zaslal Evžen Pospíšil. 

Zpráva za období 1. 4 až 10. 5. 2020 
Komise byla ustavena a proběhla první komunikace mailem. Naplánováno první virtuální setkání s 
cílem domluvit metody práce komise, rozdělení úkolů a aktuálně řešit školení trenérů 2 třídy (viz 



 
 

 

 

dále). 
 
Byl rozpracován projekt Učíme se hrát šachy, jehož cílem je vytvořit ucelenou řadu výukových 
materiálů ve formě krátkých video lekcí. Kurz bude zdarma k dispozici na webu Svazu. Záměrem je 
přilákat další zájemce o hru do našich řad a předat je oddílům. Ve druhém sledu pak vytvoříme i verzi 
vhodnou pro výuku seniorů. 
 
Původně měl projekt dodat Martin Beil pouze s obsahovou konzultací (EP), ukázal se však nad jeho 
časové možnosti. Ve druhé verzi byla vytvořena dvě ukázková videa a z nich vybrán český talent 
Jáchym Němec pro výrobu materiálu. Myšlenka že děti bude šachy učit jejich talentovaný vrstevník je 
inovativní a jsme na ni hrdí. 
 
Pracovní skupina bude fungovat ve složení EP – základní struktura a obsah jednotlivých lekcí, Tomáš 
Skalický – úprava textů a diagramy a Milan a Jáchym Němcovi – video. Připomínky, náměty a jakákoliv 
pomoc vítána. 
 
Připravuje se školení trenérů 2 třídy s ambiciózním záměrem zahájit ještě v prvním pololetí. Situaci 
nám komplikuje v červnu končící akreditace Ministerstva školství, která absolventy opravňuje k získání 
živnostenského oprávnění. 
  
Chceme se zaměřit na získání dovedností jak trénovat na úkor konkrétního šachového obsahu. 
Akcentována bude psychologie pro trenéry, pedagogika, didaktika a nově též rozsáhlejší výuka 
pravidel (Prokopová, Benák) s možností zakončení zkouškou pro rozhodčí 2. třídy. 
 
Optimální počet účastníků je cca 15 trenérů 3 třídy s několikaletou praxí, závěrečná zkouška bude 
formou ukázkové hodiny a znalostního testu. 
 
Zpráva za období 10. 5 až 8. 6. 2020 
Konala se dvě virtuální zasedání komise ve speciální místnosti na Gotomeeting (licence Pavel Chrz). 
Projednána řada bodů vyžadujících okamžité řešení, podrobnější informace jsou v zápisech ze 
zasedání komise na webu ŠS. 
 
O víkendu 6. – 7. 6. proběhlo na Strahově první soustředění T2, posluchači byli aktivní, přednášející 
výborní. Záměr dostat se od řešení diagramů ke vzdělávání trenérů se daří plnit. Další termíny budou 
stanoveny na základě návrhu účastníků, koordinaci zajištuje J Bureš. Ukazuje se, že podkladové 
materiály převzaté od minulé komise nebyly úplně v pořádku, řada účastníků nemá platnou T3. 
Během léta proběhne T3 v Ústeckém kraji a pravděpodobně též v Karlovarském kraji, kterého se tito 
posluchači musí zúčastnit tak aby v době konání závěrečných zkoušek T2 měli již splněnu platnou T3. 
 
Všichni trenéři, kterým v posledních 7 letech propadla trenérská třída protože neabsolvovali 
doškolovací seminář, budou vyzváni k doplnění vzdělání formou doškolení. Nejpozději na podzim 
proběhne několik seminářů, zaměříme se na pedagogiku, pravidla a ukázku jak trénovat šachová 
témata. 
 
M. Vokáč byl po dohodě s ŠSČR pověřen roztříděním materiálů zdarma přístupných na webu ŠSČR. 
Domluvena struktura materiálů, bude nutná spolupráce správce databáze a bylo by vhodné posoudit 



 
 

 

 

právní aspekty (autorská práva). 
 
Podnětná byla účast na konferenci s kraji, i přes velmi krátké vystoupení přišla již žádost o spolupráci z 
KŠSV. Zlepšení spolupráce s kraji je jedním z hlavních cílů práce TK. 
 
P Neumann zajistil sponzora a připravuje soustředění repre mládeže. 
 
Akreditaci na MŠMT zajištuje P Neuman, zatím nic nového. 
 
Usnesení 144/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

 

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

 Online MČR v bleskovém šachu vyhrál Kislinskij, Navara stříbrný 

 Začíná mamutí online ME v šachu, pořadatelé lákají i na exhibici s Navarou 
 
Po celou dobu koronavirových omezení jsme pomáhali pořadatelům s propagací online akcí. 
 
Taktéž jsme zajišťovali propagaci historicky prvního online Mistrovství ČR. Živý přenos byl přenášen 
na webu ČT sport a reportáže se dostaly i do hlavní relace Branky, body, vteřiny.  
 
Zajišťovali jsme pravidelné reportáže z Online ME 2020, které trvalo půl měsíce! Vrcholem byl živý 
přenos superfinále, který byl přenášen taktéž na webu ČT sport! Na tento přenos jsme rozeslali 
pozvánku novinářům: Finále šachového ME živě na webu ČT sport – pozvánka pro novináře. 
 
Šachovou veřejnost jsme také pravidelně informovali o četných seminářích, školeních, nespočetném 
množství turnajů aj. 
 
Pracujeme na realizaci výukových videí pro veřejnost, které by seznámily zájemce se základními 
pravidly šachu. Prozatím čekáme na podklady. 
 
Usnesení 144/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.  
 
Příloha 3: Newsletter 5/2020 
 
Příloha 4: Newsletter 6/2020 
 
Příloha 5: Monitoring médií 4/2020 
 
Příloha 6: Monitoring médií 5/2020 



 
 

 

 

 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

Z připravených MČR 2020 bylo zrušeno MČR amatérů (Vlčnov), naopak konat se bude 1. 8. ve 

Vlčnově MČR amatérů v rapidu. 

 

MČR žen (Frýdek-Místek) se bude konat v náhradním termínu 5. - 13. září, aktuálně se řeší náhradní 

termín pro MČR žen v rapidu (Znojmo). 

 

Z plánovaných MČR v rámci Czech Open (Pardubice) se budou konat MČR 4členných družstev (17. – 

20. 9.), MČR mužů v rapidu (23. – 24. 9.) a MČR ve Fischerových šachách (25. 9.). 

 

MČR seniorů (8. – 16. 8. Rychnov nad Kněžnou), MČR mužů (23. – 31. 8. Plzeň) a MČR družstev 

v blesku a rapidu (12. a 13. 9. Turnov) se uskuteční dle předpokladů. 

 

Zrušeno bylo všech 5 nehraných turnajů GP v rapidu 2019/2020 a STK rozhodla o vyhlášení pořadí po 

5 odehraných turnajích, a to se zápočtem 3 výsledků. 

 

STK předpokládá ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 dohráním všech skupin 1. a 2. ligy i všech 

KP (s možnou výjimkou 3 kde je již přebornický titul vybojován) začala připravovat soutěžní ročník 

2020/2021. 

 

VV přijal výjimky ze Soutěžního řádu ŠSČR související s přípravou nadcházející sezóny a ligových 

soutěží. 

 

Diskuze: Chystá se turnajový kalendář pro příští sezónu. Diskutována situace ohledně příštího ročníku 

soutěže družstev. Konkrétnější úvahy závisí na tom, zda se do ligových soutěží přihlásí všichni 

oprávnění účastníci. Stále platí rozhodnutí STK o technických podmínkách dohrávání, které je 

zveřejněno na webu. J. Malec byl pověřen rozesláním informačního mailu na kapitány ligových 

soutěží s vysvětlujícími poznámkami. Např. ne všichni si možná uvědomili, že pokud se do extraligy 

přihlásí všech 14 oprávněných týmů, týmy na 10. místech v 1. lize se letos zachrání, neboť získají 

právo účasti v soutěži z pozice 1. náhradníků  (z Extraligy nikdo nesestupuje). Obě skupiny 1. lig se 

v příštím ročníku budou hrát se 12 týmy.  

 

Usnesení 144/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 

 



 
 

 

 

Úkol 144/4: Rozeslat kapitánům ligových týmů informační dopis ohledně technických podmínek 

dohrávání soutěží družstev včetně vysvětlujících poznámek – STK. 

 

Příloha 7: Přehled soutěží řízených STK ŠSČR – stav k 11. 6. 2020 

 

15. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 
 
Změna termínu MČR v bleskovém šachu 2020 

Hotel Voroněž v Brně nás s omluvou informoval, že původní vzájemně odsouhlasený termín 19. 

prosince se bohužel kryje s jinou akcí, která bohužel nejde přesunout. Vše vzniklo při zmatcích 

s přesouváním termínů akcí z důvodu epidemie koronaviru. Zároveň nám nabídl nový termín 28. 

listopadu, který je pro nás výhodný tím, že se nekryje s ME jednotlivců ve Slovinsku. V neveřejné 

příloze je návrh smlouvy. 

 

Schůzka VV ŠSČR s KŠS 

Sekretariát zajistil místo konání plánované schůzky VV ŠSČR s kraji. Schůzka proběhla v sobotu 30. 

května v Hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Místo se osvědčilo, takže je možné, že zde v budoucnu 

bude uspořádáno více svazových akcí včetně Konference ŠSČR. Pravidelné místo konání Konference 

ŠSČR – Hotel Slunce v Havlíčkově Brodě, je totiž uzavřen. 

 

Mateřská dovolená Trang Křivánek Nguyenové 

Naše spolupracovnice na pražském sekretariátu Trang Křivánek Nguyenová odešla začátkem června 

na mateřskou dovolenou. Její agendu dočasně převezme F. Štross spolu s brigádnicí Hanou 

Vrbatovou. Od srpna by pak na uvolněné místo měla nastoupit na plný pracovní úvazek Venuše 

Souralová.  

 

Školení BOZP 

L. Záruba absolvoval školení pro BOZP a stal se odpovědným pracovníkem, který může školit jiné 

zaměstnance svazu. Byly vytvořeny záznamy o školení, kontroly mechanizace, kontroly lékárničky. 

Ještě bude následovat lhůtník a kniha úrazů. L. Záruba již působil jako školitel na školení trenérů 2. 

třídy 6. 6. v Praze na Strahově. 

 

Microsoft Office 365 

Získali jsme zdarma licence na Microsoft Office 365 přes portál TechSoup.cz. Aplikace (Outlook, 

Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive...) jsou dostupné online na portálu Microsoftu pro 

neziskové organizace a také je možné je nainstalovat na mobilní zařízení (mobil, tablet). 

 

Studium sportovní diplomacie L. Záruby 



 
 

 

 

L. Záruba v rámci studia sportovní diplomacie na ČOV již odevzdal svou závěrečnou práci na téma 

Zmapování práce šachových sekretariátů v okolních zemích. Obhajoba bude 16. června, čímž se 

studium oficiálně ukončí. V příštím roce nebude studium otevřeno z důvodu nižších finančních 

prostředků pro ČOV. V dalších letech se pak očekává znovu otevření studia. Závěrečná práce L. 

Záruby je pro zájemce k dispozici. Zajímavým poznatkem z ní je, že ŠSČR by mohl razantně zvýšit 

příspěvky, protože oproti např. Slovensku a Rakousku jsou zhruba 50%.  Zároveň je třeba zamyslet se 

nad jinou formou registrací (nikoliv pouze aktivní člen – 1 registrace, ale 3 registrace pro 1 člena 

v případě, že je hráč i trenér i rozhodčí….). 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Na webu byla spuštěna nová pravidelná soutěž – Historický šachový kvíz. Zatím byl zveřejněn 1. a 2. 

díl. Snahou je pokládat otázky a zveřejňovat odpovědi edukativní formou. 

 

Ve spolkovém rejstříku již má ŠSČR vše kompletně zaktualizované včetně Sbírky listin. 

 

Na FIDE byla zaslána žádost o udělení titulu FA pro Luboše Drahotského. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 35 lidí. 

 

Probíhá aktualizace kalendáře v souvislosti s rušením/odkládáním turnajů. 

 

Diskuze: Dohodnuto předběžné zarezervování Hotelu Luna pro Konferenci ŠSČR v termínu 27. 2. 

2021. 

 

Usnesení 144/18: VV ŠSČR mění datum konání MČR v bleskovém šachu na 28. listopadu 2020 

v Hotelu Voroněž v Brně a pověřuje sekretariát uzavřením smlouvy s hotelem. 

 

Usnesení 144/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 144/5: Uzavřít smlouvu s Hotelem Voroněž ohledně MČR v bleskovém šachu 2020 – sekretariát. 

 

Úkol 144/6: Předběžně zarezervovat Hotel Luna pro Konferenci ŠSČR 2021 – sekretariát. 

 

16. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy OK zaslal V. Novotný. 
 
Aktualizace členské základny 
K 1. 6. prošlo letošní aktualizací údajů 20.036 členů, z toho 13.261 s platnou registrací. Za letošek 
máme zatím 615 nových členů, celkem máme 18 individuálních členů.  

https://www.chess.cz/historicky-sachovy-kviz-1/
https://www.chess.cz/historicky-sachovy-kviz-2/


 
 

 

 

 
Aktualizaci členské základny s termínem 1. 3. dosud neprovedlo 6 oddílů: TJ Zora Praha, TJ Jiskra 
Třeboň, ŠK Nové Město nad Metují, Sokol Dobšice, MEZ Vsetín a ŠK Ostrožská Nová Ves. Za nesplnění 
této povinnosti ani do 1. 6. si hříšníci vysloužili pokutu 1000 Kč. V případě nesplnění povinnosti do 1. 
7. nebudou družstva těchto oddílů přijata do soutěží družstev následujícího ročníku.  
 
Sekretariát připravuje na hlavní stranu ŠSČR informaci, jak se do svazu registrovat a jakým způsobem 
založit spolek či oddíl bez právní subjektivity a registrovat ho ve svazu.  
 
Oddílové faktury 
Podzimní fakturu neuhradil Sokol Litenčice, jeho členství v ŠSČR bylo proto za prodlení delší než 90 
dnů pozastaveno. Jarní fakturu neuhradilo k 1. 6. 2020 ještě 28 oddílů.  
 
Doplnění člena OK 
Navrhuji doplnění členů komise o sportovního sekretáře ŠSČR Mgr. Ladislava Zárubu, který projevuje 
dlouhodobě zájem o otázky členství ve svazu a příbuznou agendu.  
 
Statuty komisí 
V příloze je úplné znění Statutu rozhodčích po novele. V čl. 14 se vkládá nový odstavec 7 a dosavadní 

odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. Řeší prodloužení tříd rozhodčích o 1 rok pro ztíženou 

možnost prodloužení tříd kvůli Covid 19.  

Usnesení 144/20: VV ŠSČR jmenuje členem OK ŠSČR Ladislava Zárubu. 
 
Usnesení 144/21: VV ŠSČR schvaluje Statut OK. 
 
Usnesení 144/22: VV ŠSČR schvaluje novelu Statutu rozhodčích. 
 
Usnesení 144/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
 
Příloha 8: Statut OK ŠSČR 
 
Příloha 9: Statut rozhodčích 
 
Úkol 144/7: Zaktualizovat kontaktní údaje OK ŠSČR na webu – sekretariát. 

 

Úkol 144/8: Vložit na web nový statut OK ŠSČR a novelu statutu rozhodčích – sekretariát. 

 

 

17. Různé 
 

Zpráva předsedkyně KR 
 
Svou zprávu uvedla J. Prokopová. 



 
 

 

 

 
 
 
Statut rozhodčích 
Ve statutu rozhodčích došlo k přidání nového bodu, najdeme ho v článku 14 – Přechodná a závěrečná 
ustanovení. „Všem, kdo jsou k 15. 5. 2020 nositeli třídy R3, R2 nebo R1, se platnost této třídy 
prodlužuje o jeden rok.“ Viz Zpráva předsedy OK. 
 
Důvodem ke změně je aktuální situace s covid-19. KR ŠSČR si uvědomuje, že možnost pořádat školení 
a semináře je nyní omezená a zároveň značná část rozhodčích spadá do tzv. rizikové skupiny. Třída 
rozhodčího bude tedy prodloužena o jeden rok všem držitelům třídy rozhodčího. 
 
Překlady 
KR ŠSČR dokončila překlad „Komentáře k některým ustanovením Pravidel šachu FIDE“ z nového 
Manuálu pro rozhodčí 2020. Dále byl dokončen překlad 1. kapitoly Manuálu na téma „Úloha 
rozhodčích a jejich povinnosti“. Oba překlady budou umístěny na stránku Na pomoc rozhodčím na 
webu svazu.  
 
Usnesení 144/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. 

Příloha 10: Překlad komentáře Pravidel šachu FIDE 
 
Příloha 11: Překlad kapitoly Úloha rozhodčích a jejich povinnosti 
 

Termín 145. schůze VV ŠSČR 

Pracovní online schůzka VV proběhne 30. června od 14:30 hod. Řádná 145. schůze se uskuteční 

v úterý 28. července v Hotelu Labe v Pardubicích. 

 

18. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 14:24. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 

 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 144/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 143. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 144/2: VV ŠSČR schvaluje program 144. schůze VV ŠSČR. 

https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-rozhodcich/na-pomoc-rozhodcim/


 
 

 

 

Usnesení 144/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 144/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.   

Usnesení 144/5: VV ŠSČR schvaluje rozpočet turnaje v Pardubicích 27. 7. až 2. 8. 2020 ve výši 397.200 

Kč a souhlasí, aby na krytí výdajů byla převedena částka 309.400 Kč z rozpočtové položky V1.1. a 

57.800 Kč z rozpočtové položky V3.7. Částka 30.000 Kč je hrazena z rozpočtové položky V15.8. 

Usnesení 144/6: VV ŠSČR schvaluje příspěvek na hrazení pobytových nákladů pro prvních dvanáct 

hráčů z žebříčku ČR v celkové výši 52.500 Kč na MČR mužů 2020 v Plzni. 

Usnesení 144/7: VV ŠSČR schvaluje zvýšení rozpočtové položky V10.8 Organizace sportu v KŠS o 

297.800 Kč na celkových 797.800 Kč, s tím že všechny KŠS obdrží paušální částku 52.700 Kč a šest KŠS 

s největší členskou základnou k 11. červnu 2020 obdrží dalších 10.000 Kč po splnění úpravy struktury 

hospodaření svazu dle požadavků hospodáře svazu a po splnění administrativních požadavků na 

zveřejňování dat. 

Usnesení 144/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 144/9: VV ŠSČR schvaluje záměr uspořádat turnaj reprezentace v Pardubicích ve dnech 27. 

7. – 2. 8. a schvaluje společnost AVE kontakt pověřeným pořadatelem akce. 

Usnesení 144/10: VV ŠSČR jmenuje předsedu ŠSČR Martina Petra ředitelem reprezentačního turnaje 

v Pardubicích a pověřuje ho uzavřením smlouvy s pověřeným pořadatelem akce. 

Usnesení 144/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
Usnesení 144/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu reprezentace mládeže. 
Usnesení 144/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM. 

Usnesení 144/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 144/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

Usnesení 144/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.  

Usnesení 144/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 

Usnesení 144/18: VV ŠSČR mění datum konání MČR v bleskovém šachu na 28. listopadu 2020 

v Hotelu Voroněž v Brně a pověřuje sekretariát uzavřením smlouvy s hotelem. 

Usnesení 144/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 144/20: VV ŠSČR jmenuje členem OK ŠSČR Ladislava Zárubu. 
Usnesení 144/21: VV ŠSČR schvaluje Statut OK. 
Usnesení 144/22: VV ŠSČR schvaluje novelu Statutu rozhodčích. 
Usnesení 144/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
Usnesení 144/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. 
 
Soupis nových úkolů: 

Úkol 144/1: Zpracovat metodické pokyny pro KŠŠ na úpravy dat o hospodaření a zaslat KŠS kompletní 
podmínky k vyplacení dotace Organizace sportu v KŠS – R. Svoboda, sekretariát - 31. srpna 2020.  
Úkol 144/2: Připravit rozpočty akcí scoutingu 2020 – KPT. 
Úkol 144/3: Připravit rozpočet a smlouvu s pořadatelem MEU mládeže – KM, KPT, sekretariát. 

Úkol 144/4: Rozeslat kapitánům ligových týmů informační dopis ohledně technických podmínek 

dohrávání soutěží družstev včetně vysvětlujících poznámek – STK. 

Úkol 144/5: Uzavřít smlouvu s Hotelem Voroněž ohledně MČR v bleskovém šachu 2020 – sekretariát. 



 
 

 

 

Úkol 144/6: Předběžně zarezervovat Hotel Luna pro Konferenci ŠSČR 2021 – sekretariát. 

Úkol 144/7: Zaktualizovat kontaktní údaje OK ŠSČR na webu – sekretariát. 

Úkol 144/8: Vložit na web nový statut OK ŠSČR a novelu statutu rozhodčích – sekretariát. 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 143. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Zpráva T. Poláka o ženských mezistátních zápasech online 
Příloha 3: Newsletter 5/2020 
Příloha 4: Newsletter 6/2020 
Příloha 5: Monitoring médií 4/2020 
Příloha 6: Monitoring médií 5/2020 
Příloha 7: Přehled soutěží řízených STK ŠSČR – stav k 11. 6. 2020 
Příloha 8: Statut OK ŠSČR 
Příloha 9: Statut rozhodčích 
Příloha 10: Překlad komentáře Pravidel šachu FIDE 
Příloha 11: Překlad kapitoly Úloha rozhodčích a jejich povinnosti 
 
 


