
 
 

 

 

Zápis ze 145. schůze VV ŠSČR 

Pardubice, 27. července 2020 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Venuše Souralová (manažerka projektu Šdš), Petr Pisk 

(manažer reprezentace mládeže), Tomáš Polák (kapitán reprezentace žen), Josef Bednařík (předseda 

KMK) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 10:13 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.  

 

2. Schválení zápisu ze 144. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 145/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 144. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 144. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 145. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 144. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 145. schůze VV ŠSČR M. Petr 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 

7 Odvolání ŠSZK M. Petr 

8 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

9 Zpráva KM Z. Fiala 

10 Šachy do škol V. Souralová 

11 Zpráva předsedy TK E. Pospíšil 

12 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 



 
 

 

 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva sekretariátu F. Štross 

15 Různé   

16 Závěr   

 

Usnesení 145/2: VV ŠSČR schvaluje program 145. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 12. 6. 2020 - 27. 7. 2020: 

1) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení financí v Grantovém řízení na podporu mládežnického 
reprezentačního výběru v létě 2020.  
 

2) VV ŠSČR schválil předložené proplacení krajských členských příspěvků. 

3) VV ŠSČR schválil komisi pro vyhodnocení nabídek týkající se investiční dotace MŠMT 2020 ve 

složení František Štross, Martin Petr a Ladislav Záruba. 

4) VV ŠSČR potvrdil společnost H.S.H. Sport s.r.o. jako vítěze soutěže o nabídku online šachovnic a 
schvaluje předloženou kupní smlouvu. 
 
5) VV ŠSČR schválil předloženou smlouvu s metodikem reprezentace mládeže Sergejem 
Movsesjanem. 
 
6) VV ŠSČR zvýšil rozpočtovou položku V15.10. z 250.000 Kč na 300.000 Kč a schválil její předložené 
rozdělení. 
 
7) VV ŠSČR schválil předložený Sportovní kalendář na sezónu 2020/2021. 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 145/3: 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, vypsala dotační program Covid-Sport, odkaz zde. Na zmírnění finančních následků 

epidemie ve sportovním prostředí (např. na zrušené akce) je v něm alokována 1 miliarda Kč. 

NSA v současné době připravuje dotační programy na rok 2020. Základní programy, ze kterých je 

financován ŠSČR, jsou plánovány obdobně jako v minulých letech, kdy byly pod gescí MŠMT. 

Vyjasnění kompetencí by mělo proběhnout v oblasti sportu handicapovaných. Zúčastnil jsem se 

setkání se zástupci parasportu (zde), neboť pro FIDE jsme v této oblasti logickým partnerem a 

oslovuje nás s pozvánkami na mezinárodní akce handicapovaných sportovců. 

Společně se zástupcem Ave-kontaktu Jiřím Petružálkem jsem se zúčastnil schůzky s předsedou NSA 

Milanem Hniličkou, týkala se především plánovaných mezinárodních akcích v letech 2021 a 2022 – 

ME žen a ME mládeže. 

FIDE a ECU 
FIDE připravila online šachovou olympiádu. Bohužel, termín nejlepší divize i finále koliduje s MČR v 

Plzni. MČR letos hraje kompletní špička mužů i junioři, takže po společné diskuzi vedoucích 

reprezentačních úseků a hráčů nebyl na online olympiádu nominován český tým. FIDE jsme o 

termínové kolizi informovali. 

Odloženy byly všechny mezinárodní akce FIDE pro rok 2020. Z akcí ECU jsou stále v plánu Evropský 

klubový pohár a turnaje ME mužů a žen, nicméně není jisté, zda akce skutečně proběhnou.  

Různé 

V úterý 30. června se Výkonný výbor sešel přes platformu Microsoft Teams k pracovní schůzce. 

Navštívil jsem finále 1. ligy mladšího dorostu v Krnově, reprezentační soustředění mládeže ve Zruči 

nad Sázavou a začínající školení 2. trenérské třídy. 

Rozhovor k mezinárodnímu dni šachu na vlnách ČRo Plus můžete najít v archivu zde, v čase 8:51:30.   

Usnesení 145/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

 

7. Odvolání ŠSZK 
 

M. Petr informoval o odvolání Šachového svazu Zlínského kraje k VV ŠSČR. 

 

VV ŠSZK se odvolal proti rozhodnutí KM ŠSČR ohledně neakceptování sehraného KP mládeže a 

nepřijetí vítěze Sokola Postoupky do 1. ligy mládeže. Odvolání ŠSZK a vyjádření KM ŠSČR je 

v přílohách.  

 

https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
https://www.agenturasport.cz/nejvetsi-setkani-v-historii-agentura-chce-zmenit-pojeti-a-zlepsit-marketing-sportu-handicapovanych/
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR2VnBBD40eLCcQyC4Sm4qtSwonm5K6uL2v1RdXb9HXiwn-X4USn3j5gA5M#/plus


 
 

 

 

Diskuze: KM ŠSČR, stejně jako STK ŠSČR, staví své rozhodnutí, že z nedohrané soutěže není právo 

postupu, na výkladu Soutěžního řádu, především následujících bodů: 3.3.1 Každý oddíl má právo 

přihlásit své družstvo do soutěže, do níž se dotyčný oddíl kvalifikoval výsledky svých družstev v 

minulém ročníku, nebo byl ŘO zařazen. 3.4.5 V průběhu soutěžního ročníku nelze provádět žádné 

změny systému a organizace, které by mohly ovlivnit průběh soutěží či statut jejich účastníků. Jakákoli 

zásadní změna v organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být 

vyhlášena nejpozději do začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad. 

Řídícím orgánem 1. ligy mládeže je KM ŠSČR. Její rozhodnutí je vedené snahou dohrát soutěže za 

šachovnicí a nikoli rozhodnutím „od zeleného stolu“ – např. kontumací posledních kol 0K:0K. S tím se 

VV ŠSČR při projednávání odvolání ztotožnil. VV ŠSČR se přiklonil k názoru, že pokud je možné soutěž 

dohrát, je to řešení v duchu fair-play, i svědomím jeho nedostatků. Zároveň tuto snahu VV ŠSČR 

komunikoval veřejně již 16. 4. a následně 1. 5., tedy ještě před rozhodnutím VV ŠSZK o ukončení 

krajských soutěží. VV ŠSČR se zabýval možností, že by pozměnil rozhodnutí KM ŠSČR tak, aby umožnil 

vítězi KP mládeže Zlínského kraje postup do 1. ligy mládeže. Taková změna by byla v souladu s 

většinovým názorem prezentovaným kraji na vzájemné schůzce dne 30. května 2020. Nicméně 

nakonec VV ŠSČR dospěl většinově k názoru, že takové řešení by odporovalo současné legislativě 

ŠSČR. VV ŠSČR se bude situací nadále intenzivně zabývat, neboť cílem nás všech, členů ŠSČR, je, aby 

legislativa a všechny procesy v rámci soutěží ŠSČR byly transparentní a jednoznačné a nedávaly 

příležitost k různým výkladům. 

 

Odvolání Sokola Postoupky nebylo projednáváno z důvodu nesplnění formálních náležitostí 

vyplývajících z Odvolacího řádu ŠSČR. 

 

Usnesení 145/5: VV ŠSČR zamítá odvolání VV ŠSZK. 

 

Usnesení 145/6: VV ŠSČR souhlasí s vrácením odvolacího poplatku VV ŠSZK. 

 

Příloha 2: Odvolání ŠSZK 

 

Příloha 3: Vyjádření KM ŠSČR k odvolání ŠSZK 

 

Úkol 145/1: Vrátit odvolací poplatek ŠSZK – sekretariát. 

 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka. 
 

Soustředění ženské reprezentace  



 
 

 

 

Ve dnech 3. – 6. července proběhlo v Brně soustředění ženské reprezentace, poprvé pod vedením 

nového kapitána Tomáše Poláka. Zúčastnilo se ho hned 12 našich předních šachistek (8 

reprezentantek, 4 juniorky). Podrobnosti v přiložené zprávě Tomáše Poláka.  

Chystaný přátelský zápas mužské reprezentace 

V současné době se připravuje přátelský zápas české mužské reprezentace s Polskem. Hrát by se 

mělo od 13. do 18. září ve Zlíně. Nominováni k zápasu byli Thai Dai Van Nguyen, Jiří Štoček, Vlastimil 

Babula, Jan Krejčí a Tadeáš Kriebel. Je v plánu hrát na 5 kol scheveningenem, partie budou započítány 

na FIDE ELO. Český výběr povede kapitán Zbyněk Hráček. Čekáme ještě na oznámení z Německa, kdy 

přesně se bude konat zamýšlený turnaj o přeborníka Německa družstev (plánováno na druhou 

polovinu září), mohlo by to částečně ovlivnit sestavy obou týmů. 

  

Přebor republiky mužů a žen 2020 

Většina reprezentantů a reprezentantek se zúčastní letošních MČR. V minulých dnech byla 

zkompletována startovní listina MČR žen ve Frýdku Místku (5. - 13. 9.) Mužský přebor se bude hrát od 

23. 8. do 31. 8. za účasti nejen Davida Navary, ale i Viktora Lázničky, který hrál tento turnaj naposledy 

v roce 2006. Termín přeboru mužů, a i skutečnost, že u nás již funguje běžný šachový život, hrál roli 

v rozhodnutí nezúčastnit se šachové online olympiády FIDE (časová kontrola 15 minut na partii + 5s 

za provedený tah). 

 

Diskuze: Kapitán ženské reprezentace T. Polák představil VV své aktuální vize a plán práce, informoval 

o proběhlém soustředění ženské reprezentace v Brně a podrobněji představil projekt ženské 

šachovnice v extralize, který by v případě schválení začal platit od sezóny 2021/2022. V anketách 

provedených mezi předními českými hráčkami velká většina možnost ženské šachovnice v extralize 

podpořila. Ženská šachovnice by měla hráčky motivovat k většímu tréninkovému úsilí a zároveň 

oddíly k jejich větší podpoře. Většina zemí, kde je povinná ženská šachovnice v nejvyšší soutěži 

družstev zavedena, má ženskou reprezentaci na vyšší úrovni, než máme my. Výsledky tohoto 

projektu se ovšem ukáží až v delším časovém horizontu. Výkonný výbor se k projektu staví kladně, je 

nicméně potřebná širší diskuze napříč extraligovými oddíly. 

 
Usnesení 145/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
 
Příloha 4: Zpráva T. Poláka o ženském reprezentačním soustředění 

 

9. Zpráva KM 
 

Zprávu úseku mládeže uvedl Z. Fiala. 
 

KM ŠSČR schválila propozice na Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže. Mistrovství ČR v rapid šachu 

mládeže uspořádá Šachová akademie VŠTE v Českých Budějovicích ve dnech 4. až 6. 9. 2020. 



 
 

 

 

 

KM ŠSČR schválila propozice na Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu. Mistrovství ČR 

juniorů a juniorek v rapid šachu uspořádá Šachový klub Česká Třebová ve dnech 19. až 20. 9. 2020. 

 

KM ŠSČR schválila propozice na 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 schválila propozice na Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let. Mistrovství Čech mládeže do 

8 a 10 let uspořádá Šachový klub Most ve dnech od 13. do 17. 11. 2020. 

 

KM ŠSČR společně s pořadateli zajistila závěrečné srazy Extraligy mládeže a 1. lig družstev mládeže. 

Realizace byla náročnější a byla třeba zvýšená zodpovědnost pořadatelů. Soutěže byly řádně 

dohrány. 

 

KM ŠSČR schválila Rozpis soutěží družstev mládeže 2020/2021 a vydala seznam oprávněných 

účastníků. 

 

KM ŠSČR obdržela informaci od SK Vyškov, že pořadatel není schopen v současné situaci uspořádat 

MČR dětí do 8 let. KM ŠSČR řeší možnosti uspořádání MČR. 

 

Usnesení 145/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu komise mládeže. 

 

10. Šachy do škol 
 

Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 

Šachové kroužky ukončily svou činnost k různým datům dle interních pravidel jednotlivých škol, 

závěrečnou zprávu o činnosti kroužku poslalo významně méně škol než loni.  Závěrečnou zprávu o 

průběhu výuky šachu jako předmětu poslalo pět škol a těm již byl vyplacen příspěvek 3000 Kč dle 

smlouvy.   

Několik škol projevilo zájem o prodloužení výpůjční doby šachového materiálu, poslaly mi podepsané 

výpůjční protokoly, některé se zatím neozvaly, nicméně v přípravném týdnu v srpnu je znovu 

obvolám.  

Čekám na data – závěrečné statistiky od Olympijského víceboje (Richard Adamec), počty dětí, které 

absolvovaly šachový test. Předpokládám, že budou nízké, protože školní koordinátoři víceboje neměli 

mnoho příležitostí děti motivovat ani k víceboji jako takovému.  



 
 

 

 

Sestavila jsem návrh na online přihlášku pro školy do ŠDŠ, která by měla významně zjednodušit 

veškeré vedení dokumentace a rozesílání objednaných cvičebnic. Online formulář uvede do provozu 

R. Borůvka. Toto také bude jediná změna pro školy. 

Veškeré další podmínky (podpora, termíny) pro školy zůstanou stejné jako v loňském školním roce.  

Usnesení 145/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

11. Zpráva TK 
 

Zprávu o činnosti TK zaslal Evžen Pospíšil. 

Podařilo se obnovit akreditaci MŠ na T2, která je nutná pro získání ŽL v oboru trenér šachu. Vzhledem 
k pandemii a nepřítomnosti úředníků na MŠMT byla žádost podána bez větších změn, abychom 
urychlili schválení před vypršením původní akreditace, což se nakonec po řadě urgencí stihlo. 
 
Proběhlo druhé soustředění T2, vysoká účast, kvalitní přednášky. Posluchači byli opět vyzváni k 
nalezení nejvhodnějších termínů pro další soustředění, pravděpodobný termín konec září – říjen, 
bohužel je zde vysoká pravděpodobnost termínových kolizí. 
 
P. Neuman zajistil soustředění repre mládeže. Dle jeho vyjádření bylo velmi úspěšné. 
 
Bohužel bylo na poslední chvíli zrušeno plánované setkání TK na tomto soustředění, protože se 
objevily potíže s ubytováním. Náhradní setkání bude v pátek 24. 7. v Harrachově před šachovým 
táborem pro děti (pořádá Roman Burda, Středočeský kraj). 
 
Spolupracujeme s kraji na přípravě T3, na podzim plánuje pořádat Praha, Ústecký a Karlovarský kraj. 
 
Připravujeme několik doškolovacích seminářů, které zkusíme vtěsnat do podzimního kalendáře a 
rozložit po republice, aby se zvýšila dostupnost zejména pro moravské kraje. 
 
Pokročila příprava výukových videí „Naučte se hrát šachy“. Jakmile budou k dispozici další díly, dáme 
je k posouzení VV. 
 
M Vokáč zpracoval již většinu materiálů ŠSČR dle zadání, ale nemáme zprávy, jak postupuje vznik nové 
trenérské sekce na webu v souladu s domluvou na Strahově. 
 
Usnesení 145/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

 

12. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 



 
 

 

 

 
Novinářům jsme poslali tiskovou zprávu na téma: 

  Letní šachové Pardubice přivítají reprezentaci i legendy 
 

Dále jsme novinářům poslali dvě pozvánky: 

 Finále šachového ME živě na webu ČT Sport – pozvánka pro novináře 

 TZ Pozvánka pro novináře (Czech Open a Letní šachové Pardubice 2020) 
 

Navrhli a následně jsme nechali vyrobit prezentační stěnu s logem ŠSČR. 
 
Dále jsme zajišťovali propagaci akce Letních šachových Pardubic na webu, FB a instagramu ŠSČR. Na 
FB jsme vytvořili událost akce. Také jsme zpracovali plakát akce, který je k vidění nejen na webu, FB 
aj., ale také přímo v Pardubicích na výlepových plochách nebo v Atrium Palác. 
 
Také jsme k festivalu Letní šachové Pardubice shromáždili odpovědi všech hráčů, které jsme následně 
zpracovali a doplnili o informace z našeho webu. Následně jsme zpracovali grafiku brožury a nechali 
vytisknout 150 ks. 
 
Vyhodnocujeme grantové řízení na Popularizaci šachu, kde od jednotlivých pořadatelů podpořených 
akcí zjišťujeme, zda se jejich akce konat budou, respektive nebudou. Již nyní lze ale říci, že 
z podpořených akcí se minimálně 1/3 konat nebude. 
 
V úterý 7. 7. od 16:50 na ČT sport byla vysílána premiéra 225. Dílu V šachu. 
 
Na webu jsme čtenáře pravidelně informovali o nespočetném množství turnajů, přednášek, seminářů 
a dalších akcích, které probíhaly jak živě, tak online. 
 
Usnesení 145/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 5: Newsletter 7/2020. 
 
Příloha 6: Monitoring médií 6/2020. 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 

Byly dohrány 1. liga i 2. liga. Až na jedinou výjimku ostatních 95 družstev soutěž dohrálo a ani počet 

neobsazených šachovnic se nevymykal počtu v předchozích ročnících. Všem družstvům patří dík, za 

maximálně sportovní přístup. 

 



 
 

 

 

Dohrály se i KP (s výjimkou JŠS a ŠSZK, kde družstvo na 1. místě vybojovalo právo postupu již po 9. 

kole). V některých (avizovaných) KP při dohrávání kontumace byly, ale důležité je, že k nim došlo 

sportovním rozhodnutí družstev a nikoli administrativním rozhodnutím řídicího orgánu. 

 

Proběhla anketa u Extraligových družstev o čase začátku sobotních utkání 2kol a o systému 14členné 

Extraligy. První část (sobotní začátky) pro změnu nevyzněla neb pro zachování stávajícího systému 

bylo 7 družstev (+ 1 pro pevný začátek v 14:00), pro pevný začátek v 10:00 byla 4 družstva (+2 pevný 

začátek v 10:00 preferovala). Otázka systému při 14 družstvech také vyzněla vyrovnaně; závěrečné 

soustředění chtělo 8 družstev (6 nikoli). STK ŠSČR rozhodla o systému s obvyklým závěrečným 3kolem 

(byť v anketě byla nevýrazná preference 4kola). 

  

Byl vypsán konkurz na zařazení turnajů do GP v rapidu 2020/2021 (uzávěrka přihlášek je 31. 7.). 

 

Na schůzi rozšířené STK 18. 7. v Praze byla standardním způsobem ukončena sezóna a schváleny 

rozpisy lig 2020/2021. 

  

Byla naplněna startovní listina MČR žen (Frýdek-Místek, 5. – 13. 9.). 

 

Byl stanoven náhradní termín MČR žen v rapidu (ve Znojmě v sobotu 3. 10.). 

 

Bohužel bylo zrušeno MČR amatérů v rapidu, když se Vlčnov stal lokálním ohniskem Covidu. 

 

Aktuálně probíhá přihlašování družstev do ligového ročníku 2020/2021. Zatímní počet vzdání se 

oddílem práva přihlásit družstvo do ligy se nevymyká počtu a důvodům předchozích ročníků (byť u 2 

odřeknutí 2. ligy Covid zřejmě dílem přispěl). 

 

Usnesení 145/12: VV ŠSČR schvaluje dotaci cenového fondu 14. ročníku (2020/2021) seriálu Grand 

Prix ČR v rapid šachu ve výši 27.500 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021. 

 

Usnesení 145/13:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 

 

14. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross. 
 
Investiční dotace MŠMT 2020 

Investiční dotace MŠMT 2020 byla úspěšně dotažena do konce. ŠSČR získal 489.935 Kč na nákup 50 

online šachovnic s příslušenstvím. Z vlastních zdrojů uhradí svaz 122.484 Kč. 

 

Dotace na MS seniorských týmů 2020 od hl. m. Prahy 



 
 

 

 

S pětiměsíčním zpožděním jsme od Magistrátu hl. m. Prahy obdrželi výsledek naší žádosti o dotaci na 

MS seniorských týmů 2020. Magistrát nám poskytl 325.000 Kč. Během srpna bude podepsána 

smlouva. 

 

Aktuální stav údajů KŠS ve Spolkovém rejstříku a stav krajských webů 

Byl proveden přehled aktuálního stavu webových stránek krajských šachových svazů a dále přehled 

aktuálnosti jejich údajů ve Spolkovém rejstříku. Obojí bude hodnoceno při rozdělování finančního 

příspěvku z rozpočtové položky V10.8 – Organizace sportu v KŠS. Výsledek je v přílohách. Spolkový 

rejstřík má většina krajů v pořádku s výjimkou účetních závěrek (povinnost jejich zveřejňování platí 

od roku 2014). Nejhorší stav údajů v rejstříku má Jihomoravský svaz, kde chybí aktuální složení VV, RK 

a účetní závěrky od roku 2016. U webových stránek byl hodnocen především aktuální stav adresáře 

VV a komisí, zápisy z VV a konferencí. Většina krajů má vše ok.  

 

Návrh na změnu federace Z. Šlapáka 

V neveřejných přílohách jsou podklady pro změnu federace Zdeňka Šlapáka ze SVK na CZE. Pan 

Šlapák dlouhodobě žije v Jižních Čechách a hraje za ŠACHklub Písek. STK i KRÚ se změnou federace 

souhlasí. 

 

Z ostatní činnosti sekretariátu 

Ve spolupráci s R. Svobodou bylo na MŠMT dodáno opravené a doplněné vyúčtování dotací 

Organizace sportu 2019 a Repre 2019. MŠMT zároveň vyzvalo svazy, aby případné změny rozpočtů u 

letošních programů, zaslaly s řádným odůvodněním nejpozději do 15. září 2020 a případné 

nevyčerpané prostředky vrátily nejpozději do 25. září 2020. 

 

Krajským šachovým svazům byly na konci června zaslány krajské členské příspěvky za období 1. 10. 

2019 – 3. 5. 2020. 

 

S hotelem Voroněž v Brně byla uzavřena smlouva na pořádání MČR v bleskovém šachu, které se 

uskuteční v sobotu 28. listopadu. 

 

V hotelu Luna byla provedena předběžná rezervace pro konání Konference ŠSČR v termínu 27. 2. 

2021. 

 

Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli MČR v rapidu a blesku družstev, Mistrovství Čech do 8 let a 

Mistrovství Moravy a Slezska do 16 let. 

 

L. Záruba obhájil svou závěrečnou práci a úspěšně tím dokončil studium sportovní diplomacie na 

ČOV. 

 



 
 

 

 

Na FIDE byly zaslány a úspěšně vyřízeny žádosti o titul FM pro Jakuba Stinku a Martina Buločkina a o 

titul CM pro Pavla Koláře a Viktora Přibyla. FIDE dále potvrdila titul FA pro Luboše Drahotského, titul 

IO pro Petra Piska, licenci rozhodčího pro Josefa Fišara a změnu licence IA pro Jiřinu Prokopovou z B 

na A. 

 

Na webu byl zveřejněn 3. díl historického šachového kvízu. 

 

S Chess24 byl domluven online přenos z Letních Pardubic. 

 

Online materiál byl zapůjčen na turnaj v Českých Budějovicích a na Letní Pardubice. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 45 lidí. 

 

Usnesení 145/14: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Zdeňka Šlapáka ze SVK na CZE. 

 

Usnesení 145/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 145/2: Zaslat na FIDE žádost o změnu federace Zdeňka Šlapáka. 

 

Úkol 145/3: Upravit a zdůvodnit úpravy rozpočtů jednotlivých programů MŠMT 2020 – R. Svoboda a 

sekretariát. 

 

Úkol 145/4: Oslovit KŠS ohledně podmínek k rozdělení finančního příspěvku z rozpočtové položky 

V10.8 (organizace sportu v KŠS) – R. Svoboda a sekretariát. 

 

Příloha 7: Aktuální stav údajů KŠS v rejstříku a stav krajských webů 

 

15. Různé 
 

Termín 146. schůze VV ŠSČR 

VV se nejprve sejde 1. září k pracovní online schůzce v čase 14:30 - 16:30. Termín řádné 146. schůze 

bude následně stanoven. Pravděpodobně se uskuteční v půlce září ve Zlíně během zápasu ČR – 

Polsko. 

 

16. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi ve 14:13. 

 

https://www.chess.cz/historicky-sachovy-kviz-3/


 
 

 

 

 

.....................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 145/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 144. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 145/2: VV ŠSČR schvaluje program 145. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 145/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 145/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

Usnesení 145/5: VV ŠSČR zamítá odvolání VV ŠSZK. 

Usnesení 145/6: VV ŠSČR souhlasí s vrácením odvolacího poplatku VV ŠSZK. 

Usnesení 145/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 
Usnesení 145/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu komise mládeže. 

Usnesení 145/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 145/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

Usnesení 145/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 145/12: VV ŠSČR schvaluje dotaci cenového fondu 14. ročníku (2020/2021) seriálu Grand 

Prix ČR v rapid šachu ve výši 27.500 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021. 

Usnesení 145/13:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. 

Usnesení 145/14: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Zdeňka Šlapáka ze SVK na CZE. 

Usnesení 145/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 145/1: Vrátit odvolací poplatek ŠSZK – sekretariát. 

Úkol 145/2: Zaslat na FIDE žádost o změnu federace Zdeňka Šlapáka. 

Úkol 145/3: Upravit a zdůvodnit úpravy rozpočtů jednotlivých programů MŠMT 2020 – R. Svoboda a 

sekretariát. 

Úkol 145/4: Oslovit KŠS ohledně podmínek k rozdělení finančního příspěvku z rozpočtové položky 

V10.8 (organizace sportu v KŠS) – R. Svoboda a sekretariát. 

 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 144. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Odvolání ŠSZK 

Příloha 3: Vyjádření KM ŠSČR k odvolání ŠSZK 

Příloha 4: Zpráva T. Poláka o ženském reprezentačním soustředění 

Příloha 5: Newsletter 7/2020. 
Příloha 6: Monitoring médií 6/2020. 
Příloha 7: Aktuální stav údajů KŠS v rejstříku a stav krajských webů 


