
 
 

 

 

Oddílům Šachového svazu České republiky 

 

Aktualizace dat o členech a získání registrace na rok 2021 

  

Vážení šachoví přátelé, 

v covidovém roce 2020 přivítal ŠSČR 1001 nových členů a díky nim zaznamenal drobný 

nárůst členské základny. Počet registrací klesl o necelých 300, což není vzhledem k nekonání 

řady soutěží dramatický propad. Aktualizací údajů prošlo vloni rekordních 20 524 členů. Za 

to vše patří obrovský dík především Vám, našim aktivním oddílům!  

Letošní aktualizace proběhne již s vědomím, že tu s námi koronavirus je. Očekáváme 

proto větší opatrnost s registracemi, nicméně věříme, že nejpozději v druhé polovině roku 

bude situace pro setkávání za šachovnicí již příznivější a registrace bude opět mít svůj 

význam. Snad se naplno obnoví i šachové kroužky a vrátíme se k předchozímu rekordnímu 

růstu naší šachové rodiny.  

 

S ohledem na státní dotace do sportu musíme rovněž zmínit Rejstřík sportu, který 

zapsané sportovce porovnává s registrem obyvatel ČR a využívá ke srovnání rodné číslo, 

které se tak vrátilo na scénu. Vřele proto doporučujeme u všech členů RČ sbírat, evidovat a 

posílat na svaz.     

 

 V příloze Vám zasíláme seznam členů Vašeho oddílu, určený jako podklad pro jejich 

aktualizaci a registraci v roce 2021. Tak jako každý rok Vám seznam zasíláme v elektronické 

podobě ve formátu *.xls. Údaje o svých členech opravte přímo v souboru. Po zaslání souboru 

zpět ŠSČR, opět v elektronické podobě, bude soubor automaticky načten do databáze členů. 

V minulých letech jsme si ověřili, že tato forma přinesla výrazné snížení časové náročnosti 

zpracování registrace členské základny. Aby tomu tak bylo i letos, prosíme Vás o maximální 

pečlivost. Pokud by někdo z Vás neměl vhodný program (např. Excel, Google Sheets, Calc...) 

a nemohl tento soubor elektronicky vyplnit, je možné kontaktovat pracoviště ŠSČR v Ostravě 

a dohodnout se na jiném postupu. 

Zasílaný seznam má dvě části. V záhlaví se nachází registrační údaje týkající se oddílu. 

Každý oddíl musí mít vyplněné tyto údaje:   

- Oddíl.  Změna názvu oddílu podléhá žádosti a poplatku, při aktualizaci neměňte!  

- Email. Závazný kontaktní e-mail pro zasílání korespondence včetně faktur.  

- Telefon. Českou předvolbu +420 nemusíte uvádět, formát XXX_XXX_XXX. 

- Jméno kontaktní osoby. Prosíme, zde uvádějte kontaktní osobu oddílu včetně případné 

funkce v oddílu. Jméno, email a telefon budou uveřejněny na webových stránkách ŠSČR.  

https://www.rejstriksportu.cz/dashboard


 
 

 

 

- Název spolku a IČO. Přesný název spolku dle spolkového rejstříku a jeho identifikační 

číslo.  Oddíly bez právní osobnosti nechávají prázdné.  

- Ulice, místo, PSČ. Závazná poštovní kontaktní adresa oddílu (spolku příp. jednoho ze 

zakladatelů u oddílů bez právní osobnosti).  

- Adresu hrací místnosti, adresu webových stránek oddílu. Nepovinné údaje. Jejich 

vyplněním souhlasíte s jejich případným uveřejněním na webových stránkách ŠSČR. 

 

V druhé polovině souboru je seznam členů. V něm překontrolujte a doplňte jeho bílou           

část a do seznamu členů doplňte: 

- Změny údajů, které nastaly v uplynulém období u hráčů oddílu. Změny zapište pří-

mo do příslušných kolonek. Prosíme neměňte pořadí sloupců a řádků souboru, členy ne-

mažte, ale označte příslušnými písmeny kategorií. Kvůli dotacím prosíme doplnit RČ 

členů. ŠSČR zasílá členům, kteří se podíleli na jeho činnosti a rozvoji šachu, gratulace 

k jubileím – potřebujeme proto i aktuální poštovní adresy. Místo narození vyžaduje FIDE 

kvůli transferům mezi federacemi, automaticky předvyplňujeme ČR. 

- Do sloupce E „Stav“ uveďte jednu z kategorií: 

o A – registrovat člena pro rok 2021. Zavazujete se tím zaplatit členské pří-

spěvky za takového hráče, sazby viz níže. 

o N – člen bez registrace pro rok 2021. Člen zůstává evidovaný v ŠSČR, avšak 

bez registrace, nemůže hrát většinu soutěží, neplatí příspěvky. Registraci lze 

kdykoliv během roku doplnit. 

o V – pro hráče, kterému rušíte členství v ŠSČR. Pro případ obnovení členství 

je v databázi či Rejstříku sportu veden ještě následujících 10 let. 

o X – v případě úmrtí hráče. 

- Do sloupce „OddilPopl“ nemusíte již vyplňovat výši Vašich oddílových příspěvků. 

MŠMT již informaci nepožaduje, sloupeček můžete využít pro svou evidenci. 

 Případné nové hráče s maximem údajů doplňte bezprostředně na konec seznamu. Pro 

tyto členy zároveň zašlete oskenovaný podepsaný formulář „Žádost o registraci v ŠSČR“. 

Pokud oddíl nemá možnost skenování, pošle formulář klasickou poštou. 

 

Takto aktualizovaný seznam zašlete e-mailem na jitka.kniezkova@chess.cz nejpozději 

do 1. 3. 2021 

Členské příspěvky nehraďte!!! 

Od 1. 1. 2013 jsou veškeré finanční závazky oddílů vůči ŠSČR hrazeny na základě faktur 

vystavovaných Šachovým svazem oddílům dvakrát ročně. Podrobnosti najdete v Ekonomické 

mailto:jitka.kniezkova@chess.cz
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ekonomicka_smernice_SSCR_2020_rijen.pdf


 
 

 

 

směrnici ŠSČR, která byla vloni významně novelizována. Faktura bude oddílům zaslána na 

konci dubna na závazný kontaktní e-mail. 

Připomínáme, že faktury obsahují i další platby oddílů, např. za registrace cizinců, 

přestupy, startovné v soutěžích, změny názvu oddílu, pokuty, zápočty pořádaných turnajů na 

LOK či FRL atd. Faktury také obsahují sankce oddílu za opožděnou registraci a uhrazení 

předchozí faktury po termínu její splatnosti. 

 

Členské příspěvky tvoří dvě složky – příspěvky ŠSČR a příspěvky krajskému svazu (liší 

se kraj od kraje). Členské příspěvky ŠSČR jsou pro rok 2021 stanoveny takto:   

- členové se základní sazbou     150,- Kč (ročník 1956 vč. až 2002 vč.) 
- mládež od 11 let do 18 let       75,- Kč (ročník 2003 vč. až 2010 vč.), 

- mládež do 10 let        20,- Kč (ročník 2011 vč. a mladší), 
- senioři nad 65 let            75,- Kč (ročník 1955 vč. a starší). 

Krajské členské příspěvky budou zahrnuty do faktury společně s členskými příspěvky 

ŠSČR. Jejich aktuální výši najdete zde (rok 2021 čeká na potvrzení několika krajů případně 

konání krajských konferencí). ŠSČR pak tyto krajské příspěvky zašle nejpozději do 30. 6. 

2021 na konto příslušného KŠS.  

 

       Se šachovým pozdravem       

                                                          Viktor Novotný 

                                                                                            předseda Organizační komise ŠSČR

                 

Vyřizuje: Jitka Kniezková 

Tel.:   596 622 707 

e-mail:  jitka.kniezkova@chess.cz  

adresa:  MKO ČUS - šachy, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

V Ostravě 15. 1. 2021 
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