
 
 

 

 

Zápis ze 148. schůze VV ŠSČR 

Praha, 9. prosince 2020 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR), Josef Novák (RK ŠSČR), 

Jiří Kopta (RK ŠSČR) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:40 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.  

 

2. Schválení zápisu ze 147. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 148/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 147. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 147. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 148. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 147. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 148. 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 KRÚ M. Konopka 

9 Zpráva předsedy 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 Zpráva předsedy OK V. Novotný 

16 Zpráva předsedy KK V. Novotný 

17 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 148/2: VV ŠSČR schvaluje program 148. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 22. 10. 2020 - 8. 12. 2020: 

1) VV ŠSČR schválil přestup Myrona Alidise do Francouzské šachové federace. 
 
2) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení příspěvků pro pořadatele dotovaných akcí ŠSČR v roce 2020 
na pokrytí zvýšených nákladů, resp. snížených příjmů, v důsledku pandemie COVID-19. 
 
3) VV ŠSČR odložil MČR v bleskovém šachu 2020 na neurčito. 
 
4) VV ŠSČR zvýšil rozpočtovou položku V10.7 (podpora šachových oddílů a kroužků) z 1.600.000 Kč na 

2.000.000 Kč. 

5) VV ŠSČR schválil garanci k pořádání 3. ročníku Prague International Chess Festival a Mistrovství 

Evropské unie mládeže 2021 v souvislosti s přihláškou do dotačního programu VSA 2021 Národní 

sportovní agentury. 

6) VV ŠSČR schválil vznik Etické komise ŠSČR, schválil a jmenoval jejího předsedu Jana Lamsera a 
členy komise Davida Navaru, Jiřího Navrátila a Petra Laušmana. 
 
7) VV ŠSČR schválil přesun 50.000 Kč z rozpočtové položky V12.8 (Projekt Život mimo ŠSČR) do 
položky V12. 10 (Reprezentační soupravy mládež). 

 
8) VV ŠSČR schválil počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2021 na základě stavu členské základny k 31. 
10. 2020. 
 
9) VV ŠSČR schválil proplacení předložených faktur za MS seniorských týmů 2020. 
 
10) VV ŠSČR schválil zvýšení rozpočtové položky V10.8 (Organizace sportu v KŠS) z 800.000 Kč na 
1.600.000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů, resp. snížených příjmů Krajských šachových svazů v 
důsledku pandemie COVID-19. 
 
11) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury na 176.651 Kč za tisk knihy Tajná přísada. 
 



 
 

 

 

12) VV ŠSČR schválil vypsání grantového řízení "Podpora mládežnického reprezentačního výběru v 
první polovině roku 2021" s plánovanou celkovou částkou ve výši 250.000 Kč zavazuje tímto výdajem 
rozpočet ŠSČR 2021 (V5.6). 
 
13) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení rozpočtové položky V10.8 (Organizace sportu v KŠS). 
 
Příloha 2: Covidovné soutěže STK ŠSČR 
 
Příloha 3: Covidovné soutěže KM ŠSČR 
 
Příloha 4: Organizace sportu v KŠS – podklady k fakturaci 
 
Příloha 5: Covidovné pro KŠS 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 148/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Národní sportovní agentura vypsala dotační program Významné sportovní akce 2021. ŠSČR podpořil 

přihlášku dvou šachových turnajů: Prague International Chess Festivalu, který by se měl konat 

v červnu, tradičně v hotelu Don Giovanni, a Mistrovství Evropské unie mládeže.   

Do 23. 12. se mohou provozovatelé sportovních zařízení hlásit do obnoveného programu Provoz a 

údržba 2021. Z výzvy pro Zastřešující sportovní organizace 2021, kdy uzávěrka přihlášek je až v lednu 

2021 pak vyplývá, že i ve svazových programech budeme patrně podávat přihlášky až příští rok. 

V rámci mnoha návrhů k daňovému balíčku projedná PS začátkem prosince i návrh k dočasnému 

zvýhodnění individuálního a firemního dárcovství (sněmovní tisk 918), který by pomohl i sportovnímu 

sponzorství. Návrh nicméně nezískal podpory vlády ani výboru. 

Vyjednávání ohledně nového víceletého finančního rámce EU a balíčku programů na podporu obnovy 

bohužel ještě neskončila, a proto i výzvy např. v rámci nového programu Erasmus budou publikovány 

nejdřív v lednu příštího roku.   

FIDE a ECU 



 
 

 

 

Delegát ŠSČR Petr Pisk se zúčastnil kongresu FIDE, který se ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2020 poprvé 

v historii uskutečnil online. Jeho zpráva je v příloze. 

 

FIDE a ECU připravily na prosinec dva významné online turnaje, na kterých plánujeme českou účast. 

Jde o online Evropský klubový pohár žen a MS mládeže, obě akce se uskuteční 19. – 23. 12. 

 

FIDE zřizuje novou Athletes' Commission (komisi sportovců). Podali jsme do ní kandidaturu našeho 

dlouhodobě nejlepšího šachisty Davida Navary. V týdnu 11. – 18. 12. by měly proběhnout volby členů 

komise.  

Různé 

V úterý 10. listopadu se Výkonný výbor sešel přes platformu Microsoft Teams k pracovní schůzce. 

Průběžně jsem aktualizoval informace k epidemiologickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a 

Vlády ČR a z nich vyplývajících změn pro šachové soutěže. Postoj k současné situaci jsem prezentoval 

ve dvou delších rozhovorech pro Český rozhlas Radiožurnál (Olympijský podcast) a ČT sport (V šachu). 

V pátek 4. 12. jsem moderoval online křest knihy Tajná přísada, který byl za účasti obou autorů Jána 

Markoše a Davida Navary živě vysílán na YouTube ŠSČR. 

Usnesení 148/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

 

Příloha 6: Zpráva z kongresu FIDE 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda. 

 
Hospodaření svazu k 10. 11. 2020 
V příloze zápisu je předkládán stav hospodaření k 11. 10. 2020, který byl členům VV k dispozici 
v polovině listopadu. Z vývoje hospodaření je jasný propad výdajů na neuskutečněné především 
zahraniční a domácí soutěže. Na základě vývoje hospodaření rozhodl VV o navýšení rozpočtové 
položky V10.7. podpora šachových kroužků o 400 tis. Kč (celkem 2,0 mil. Kč) a rozpočtové položky 
V10.8. organizace sportu v KŠS o 800 tis. Kč (celkem 1,6 mil. Kč). Navýšení v položce V10.8. bude KŠS 
svazy fakturováno, přičemž tato částka je poskytnuta na krytí nákladů, které KŠS měly se zvýšenými 
nároky na organizaci mistrovských soutěží v souvislosti s pandemií Covid-19. S ohledem na 
předpokládaný vývoj rozpočtů se nepředpokládá, že položka V10.8. bude v rozpočtu ŠSČR v roce 
2021. Tento záměr jsme s předsedy KŠS projednal. Většina z nich – 13 -  odsouhlasila navýšení 
položky v roce 2020 a její zrušení v roce 2021.    

Z analýzy očekávaných výdajů a příjmů, které budou realizovány do konce roku a po započtení výše 
uvedených navýšení výdajů a po započtení odvodu do rezervního fondu se dá předpokládat cca 
vyrovnaný výsledek hospodaření svazu v roce 2020.  

https://radiozurnal.rozhlas.cz/sachy-v-dobe-koronavirove-plexiskla-uprostred-sachovnice-nemame-v-planu-smeje-se-8332272
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/220471290210009/
https://youtu.be/ELN2xmsFJe0


 
 

 

 

 
Dotační programy MŠMT 
V termínu k 30. 11. byly podány na MŠMT žádosti o změnu rozhodnutí o přidělení dotace v programu 
REPRE a TALENT. Byly upřesněny seznamy obsazovaných soutěží a předložen upravený rozpočet. Na 
vyžádání MŠMT byly žádosti ještě dále upřesněny a doplněny o komentář změn rozpočtů. 
  
V programu SPORT bude struktura výdajů dodržena a nebylo nutné žádost o změnu rozhodnutí 
podávat.  
 
Krajské šachové svazy  
V rámci projektu Organizace sportu v KŠS byly všemi krajskými hospodáři předloženy požadované 
hospodaření svazů za rok 2019 a rozpočty na rok 2020 (resp. poslední uzavřené hospodaření a 
aktuální rozpočet). Výrazně po termínu byly doloženy Karlovarským šachovým svazem a Ústeckým 
krajským šachovým svazem. Po konzultacích s většinou hospodářů byly předložené dokumenty 
doplněny podle požadavků.  
 
U většiny KŠS jsou nyní rozpočty zpracovány přehledně a lze z nich získat potřebné informace o 
výdajích a příjmech. Výjimkou u většiny krajů je zobrazování výsledků hospodaření KCTM. I když se 
často jedná o statisícové výdaje, tak ne v jednom případě je celý výdaj na KCTM (i když tvoří i třetinu 
celkových výdajů) uváděn jednou částkou.   
  
Vydání knihy Jána Markoše – Tajná přísada 
Nákladem Šachového svazu ČR byla vydána kniha Jána Markoše a Davida Navary Tajná přísada, která 
se v této době prodává. Jednám o uzavření smlouvy s distributorem do sítě knihkupectvím, 
Kosmasem, který zatím nabízí velmi nevýhodné podmínky k distribuci (kromě nízké marže požaduje 
zavážení knih do distribučního skladu nakladatelem). 
 
Diskuze: Diskutována koncepce rozpočtu na příští rok. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci je 
pravděpodobné neuskutečnění některých plánovaných akcí, a proto se v průběhu roku rozpočet asi 
bude muset měnit v závislosti na aktuální situaci. Některé soutěže se přesunou do online, respektive 
hybrid režimu (účastníci online soutěže se sjedou na jedno místo). Domluveno zaslání návrhu 
rozpočtu jednotlivých úseků do 8. ledna 2021. 
 
Usnesení 148/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
 
Úkol 148/1: Připravit návrh rozpočtu jednotlivých úseků do 8. 1. 2021 – vedoucí jednotlivých úseků. 
 
Příloha 7: Hospodaření ŠSČR k 10. 11. 2020 
 

8. Zpráva KRÚ 
 

Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 

Reprezentační smlouvy 2021 – muži 



 
 

 

 

V minulém týdnu proběhla pracovní online schůzka členů KRÚ Michala Konopky a Zbyňka Hráčka 
s předsedou ŠSČR Martinem Petrem věnovaná perspektivám mužské reprezentace v nejbližší 
budoucnosti. Byl probírán například stále nejasný turnajový kalendář roku 2021 mezinárodních 
reprezentačních akcí či reprezentační rozpočet 2021 a individuální složení reprezentace v roce 2021, 
kde KRÚ navrhuje rozšířit širší kádr o Štěpána Žilku a Vojtěcha Pláta. 
 
Soustředění ženské reprezentace – prosinec 2020 
Soustředění bylo sice naplánované, ale vzhledem k současné situaci s koronavirovou pandemií nebylo 
jasné, zda ho nezrušíme. Nakonec se v omezeném počtu (do 10 osob) přeci jen uskuteční, v termínu 
od 18. do 20. prosince v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. O organizaci akce se postaral sekretariát 
ŠSČR a především kapitán reprezentace žen Tomáš Polák, který má na starosti výběr účastnic a 
zajištění odborného programu. 
 
Počítač pro reprezentaci 
V uplynulých týdnech došlo k dalšímu vylepšení databází a příslušenství počítače, který je umístěn na 
sekretariátu ŠSČR. Proběhly aktualizace databází (především korespondenčních partií) a byly přidány 
další motory pro analýzu. Velký dík patří velmistru korespondenčního šachu Janu Židů, který 
aktualizace provádí. V minulých dnech vyšla kompletní databáze šachových studií, KRÚ se přimlouvá 
za její obstarání a doplnění do svazového počítače.  
 
Reprezentační akce 2021 
Na duben 2021 je naplánováno individuální ME mužů v Reykjavíku. Byla by to nejbližší oficiální 
reprezentační akce. Přes Petra Piska jsme kontaktovali organizátora soutěže, ten se vyjádřil, že se 
s turnajem stále počítá. Pokud by tomu tak bylo, měly by se v nejbližší době objevit propozice 
turnaje. Naopak z posledních vyjádření FIDE je zřejmé, že šachová olympiáda proběhne až v roce 
2022 v Moskvě. V příštím roce se zřejmě opět uskuteční online olympiáda. Tentokrát jsme rozhodnuti 
se takové akce zúčastnit.  

Usnesení 148/6: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu KRÚ. 
 

9. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 

KM ŠSČR průběžně řeší dopady protiepidemiologických opatření na možnosti konání šachových akcí a 

ve spolupráci s STK řeší termíny pro odložené akce. 

 

KM ŠSČR řeší podmínky, za kterých by se mohly 12. 12. 2021 konat zápasy Extraligy a 1. ligy mládeže 

2020/2021. 

  

Mistrovství Čech mládeže do 16 pořadatel nemůže uspořádat v původním prosincovém termínu, a 

proto bylo odloženo na leden 2021. 

 



 
 

 

 

O možnosti konání MČR juniorek a dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců pořadatel stále 

jedná. Informace bude publikována na svazovém webu co nejdříve. 

 

Pořadatel Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let je připravený uspořádat MMaS v termínu 

dle propozic (17. – 22. 12. 2020). Hotel je schopen dodržet stanovené podmínky pro stravování. 

Kapacity sálů jsou dostatečné. Akci může ohrozit pouze případný zákaz státních orgánů. 

 

Komise mládeže ŠSČR zveřejnila aktualizované propozice Mistrovství ČR dětí do 8 let. Jakmile dostane 

pořadatel souhlas k realizaci akce, začne potvrzovat přihlášky. 

  

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2021. Mistrovství ČR 

mládeže do 16 let uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou v termínu od 6. do 13. března 2021 

v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. 

 

KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2021. Mistrovství 

ČR juniorů a dorostenců uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou v termínu od 5. do 13. března 

2021 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. 

 

Diskuze: Z. Fiala potvrdil, že dle jednání s krajskými hygienickými stanicemi je stále ve hře uspořádání 

MMaS do 16 let a MČR do 8 let ještě v letošním roce. MČech zůstává odloženo na leden 2021. 

 
Usnesení 148/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže. 
 

10. Šachy do škol 
 

Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 

Do projektu Šachy do škol je nakonec přihlášeno 82 škol z toho 30 nových. 12 škol bude vyučovat 

šachy jako předmět nebo v rámci jiného předmětu a podepsaly smlouvu (k datu 30.10.). Další 

přihlášky momentálně nepřijímám, další až v lednu. 

12. 10. 2020 jsem na žádost ECU vyplnila dotazník World Chess in Schools Survey. 

18. 11. 2020 jsem se zúčastnila Zoom meetingu ECU Education (Jesper Hall, vzájemné informace o 

situaci v různých zemích). Byla jsem informována, že budou v blízké budoucnosti osloveny šachové 

federace a jejich zástupci CIS s žádostí o podrobnější online rozhovor na téma Šachy do škol, 

upřesnění prvního dotazníku. 

V prvním listopadovém týdnu proběhl úspěšně nultý týden online soutěže v řešení úloh ve spolupráci 

s Šachy Dolmen, kdy měly školy čas na přihlášení. Každá škola dostala mailem svoje unikátní 

přihlašovací údaje. Šachové testy - Soutěže (dta3.com) 

https://dev.dta3.com/sachove-testy/index.php?page=Souteze


 
 

 

 

1. 12. 2020 jsme vyhodnotili první měsíc, zúčastnilo se 25 škol a 133 dětí, 29 dětí získalo plný počet 

bodů. Vyhodnotili jsme jednotlivce, nejaktivnější školu a nejlepší školní tým. Menší školy nejsou 

znevýhodněné. Vyhodnocení online ŠDŠ soutěže – listopad « Šachový svaz České republiky (chess.cz) 

Rozeslali jsme 6 balíčků s cenami, body se započítávají školám do celoroční soutěže. Celkem je 

připraven cenový fond v hodnotě 20tisíc. 

Sestavila jsem tabulku odměn jednotlivým krajským koordinátorům Šdš za rok 2020 a zaslala jim 

výzvu k fakturaci či podpis DPP.    

Usnesení 148/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

11. Zpráva TK 
 

Zprávu o činnosti TK zaslal Evžen Pospíšil. 

Komise plánuje osobní setkání na Strahově, jakmile to bude vzhledem ke covid situaci možné.  
On- line byly projednány následující body: 
 

1. Komise projednala postup prací na Tématických plánech (Vokáč, Beil) a zdůraznila termín 
dokončení včetně doprovodných videií do konce letošního roku. 

2. V návaznosti na bod 1 budou vytipována témata, která by bylo vhodné rozšířit a doplnit při 
zadávání témat závěrečných prací studentů T2 (Vokáč, Beil) 

3. Trenérský kurz T2 je v polovině, problémem jsou další termíny vzhledem k pandemii.  
V listopadu a prosinci je naplánováno čtvrté soustředění (z šesti) které proběhne on-line. 

4. Podrobně jednáno o návrhu rozpočtu na příští rok, Pospíšil formalizuje návrh a předloží k 
dalšímu projednání 

5. Komise zvažuje vydání překladu vhodné knihy pro trenéry z ruštiny nebo němčiny, 
předpokládá se, že anglickou literaturu není třeba překládat. Konkrétní návrhy budou 
předloženy na plánovaném zasedání na Strahově v únoru 21. 

6. V příštím roce budou uspořádána nejméně 4 doškolení/konference a to střídavě v Čechách a 
na Moravě. Zvažujeme možnost pozvání zahraničního lektora – šachisty a sportovního kouče z 
jiného sportu z ČR. 

7. V roce 2021 se bude komise scházet jako dosud online, vždy jednou měsíčně s tím, že v 
každém čtvrtletí bude jedno setkání nahrazeno osobním. 

 
Další on-line zasedání bude 7. ledna a osobní setkání všech členů komise pak pravděpodobně v únoru 
příštího roku. 
 
Usnesení 148/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

 

12. Zpráva předsedy KMK 
 

https://www.chess.cz/vyhodnoceni-online-sds-souteze-listopad/


 
 

 

 

Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 
 
Novinářům jsme poslali pozvánku: 

 Křest šachové knihy Davida Navary a Jána Markoše 
 
V pátek 6. 11. od 16:50 na ČT sport byla vysílána premiéra 229. dílu V šachu. 
 
Během druhé půli října a listopadu jsme postupně zajistili dodání roušek s logem svazu na sekretariát 
ŠSČR, dále se v současné chvíli vyrábí reprezentační mikiny a finišují se přípravy na výrobu 
reprezentačních triček. 
 
Zajistili jsme propagaci nové knihy Jána Markoše a Davida Navary.  Následně také prvního online 
křestu. 
 
Rozjeli jsme propagaci svazového fanshopu. Schválili jsme prodej věcí z fanshopu na e-shopu pana 
Koutného. 
 
Během listopadu jsme vydali dokonce dva newslettery. Ten speciální byl zaměřen na knihu Tajná 
přísada, další publikace na webu ŠSČR a fanshop. 
 
Na webu jsme vytvořili novou rubriku s názvem Publikace, která slouží k rychlému a přehlednému 
prokliknutí do sekce knih a cvičebnic, které svaz nabízí. 
 
Podpořili jsme dva online turnaje věcnými cenami: TopŠach a p. Koutný. 
 
Na webu ŠSČR, instagramu, facebooku jsme pravidelně informovali veřejnost o nespočetném 
množství novinek a aktivit. 
 
Dále pracujeme na šachových rozhovorech, které budou zaměřeny na všechny oblasti šachového 
prostředí, tedy například trenér, hráč, rodič, rozhodčí, organizátor aj. 
 
Usnesení 148/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 8: Newsletter 11/2020 
 
Příloha 9: Newsletter 12/2020 
 
Příloha 10: Newsletter Speciál 11/2020 
 
Příloha 11: Monitoring médií 10/2020 
 
Příloha 12: Monitoring médií 11/2020 
 



 
 

 

 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy 2020/2021. Pořadatelem byl 
vybrán 1. Novoborský šachový klub, z.s. Z důvodů pandemie Covid-19 se pravděpodobně původně 
plánované 26. - 28. 3. 2021 nedodrží co do termínu a možná ani co do rozsahu. 
 
STK průběžně sleduje vývoj situace (zejména tedy s ohledem na možnost konání ligových soutěží) 

ohledně pandemie Covid-19, který je ovšem skličující. 

  

V ligovém ročníku 2020/2021 bylo sehráno (4. října) pouze 1. kolo. Odložena musela být 3 dvoukola 

Extraligy, 3 kola 1. ligy a 4 kola 2. ligy. Šance je pro uskutečnění 5. kola 1. ligy 13. prosince a následně 

vyhlášení náhradního termínu pro 2. (dle rozlosování) kolo 1. ligy na 3. ledna 2021. Víkend 19./20. 12. 

je ponechán jako neligový z důvodu konání mistrovských soutěží mládeže (zejména MMaS). 

 

Byly vyhlášeny konkurzy na MČR 2021 žen, MČR 2021 seniorů, MČR 2021 v rapidu mužů a MČR 

v rapidu žen. 

 

Připravují se konkurzy na MČR 2021 mužů a MČR 2021 družstev v rapidu a blesku. 

 

MČR 2021 mužů se předpokládá uskutečnit jako uzavřený turnaj pro 12 účastníků, což bude 

vyžadovat navýšení, oproti variantě otevřeného turnaje, výdaje až o dalších (k původnímu 10% 

navýšení dotace) 70 tis. Kč na 5 tis. příspěvek až 14 krajským přeborníkům. 

 

Diskuze: Diskutována výše dotace pro konání MČR mužů 2021, účelnost vynaložení 70 tisíc Kč pro 

krajské přeborníky a postupové turnaje. Od STK vyžádáno znění konkurzu před zveřejněním 

k připomínkám. Pro pořadatele schválena navrhovaná dotace v maximální výši 550.000 Kč, z nichž 

minimálně 275.000 Kč musí jít do cenového fondu. 

 

Usnesení 148/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR mužů 2021 ve výši 550.000 Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.1). 

 

Usnesení 148/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

14. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 



 
 

 

 

MČR v bleskovém šachu 2020 

VV rozhodl o odložení turnaje, protože není možné, aby se vzhledem k epidemiologické situaci do 

konce roku odehrál. S největší pravděpodobností bude tento ročník definitivně zrušen, protože není 

příliš reálné, aby se turnaj odehrál začátkem příštího roku. Hotel Voroněž byl informován a 

předběžně bylo domluveno, že pokud situace dovolí, odehraje se tam turnaj koncem roku 2021. 

 

Organizace sportu v KŠS 

Ve spolupráci s R. Svobodou byl vyhodnocen a administrativně zpracován projekt pro krajské šachové 

svazy Organizace sportu v KŠS a předložen Výkonnému výboru ke schválení. K 4. 12. zaslala faktury 

necelá polovina krajů. 

 

MŠMT 

MŠMT na portálu IS sport otevřelo sekci k nahrávání vyúčtování neinvestičních dotací. Termín je 15. 

února 2021. 

Ve spolupráci s R. Svobodou byla koncem listopadu na MŠMT zaslána žádost o úpravu rozpočtů 

v programech Repre a Talent. 

 

Kniha Tajná přísada  

Knihy byly uskladněny na pražském sekretariátu a jsou vyřizovány a rozesílány objednávky. O knihy je 

poměrně velký zájem, za necelé dva týdny bylo prodáno přes 200 ks. 

 

Další informace ze sekretariátu 

Byly zveřejněny schválené počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2021, která by se měla předběžně 

uskutečnit v Hotelu Luna v termínu 27. 2. 2021. 

 

Pro potřeby KRÚ a KpT byla zajištěna objednávka šachového softwaru u společnosti ChessBase s 50% 

slevou. 

 

Proběhlo jednání ohledně ODM 2021, které se uskuteční v Královehradeckém kraji ve Vrchlabí. 

Ředitelem šachové soutěže určen Jaroslav Šmíd. Termín bude s  99% pravděpodobností na konci 

ledna 2021.  

ČUS nabídla možnost realizace přednostního očkování proti COVID–19 seniorské reprezentaci. Ve 

spolupráci s KRÚ byl za ŠSČR určen počet 20 lidí (přednostně týmy na Šachovou olympiádu). 

Národní sportovní agentura oznámila, že případné gestorství pro sport/šachy hendikepovaných se 

posouvá o 1 rok. 

Byl podniknut ještě jeden pokus o účast našich hendikepovaných šachistů na 1. online šachové 

paralympiádě, ale neúspěšně (malý zájem ze strany hendikepovaných). 

 

https://www.chess.cz/pocty-delegatu-na-konferenci-sscr-2021/


 
 

 

 

Na Národní sportovní agenturu byl zaslán další vyplněný dotazník, tentokrát ohledně identifikačních 

údajů a organizační struktury sportovního svazu. 

 

U pojišťovny Kooperativa bylo vyřízeno pojištění majetku a pojištění statutárů na rok 2021. 

 

Probíhá proplácení cca 150 faktur oddílům z projektu Podpora šachových oddílů a kroužků. 

 

Stejně jako během první coronavirové vlny, i nyní probíhá zvýšený zájem o online výukový portál 

LearningChess. 

 

Po delší pauze byl zveřejněn další díl Historického šachového kvízu. 

 

Probíhá práce na identifikaci a popiscích fotek do připravované digitální databáze historických 

šachových fotografií. 

 

Elišce Richtrové byly do připravované knihy poskytnuty materiály o pražské olympiádě 1931 ze 

svazových a jiných archivů. 

 

Na webu bylo zveřejněno aktualizované znění Ekonomické směrnice dle schválených změn z minulé 

schůze VV. 

 

Vyhotoveny smlouvy pro  MČR Juniorů U18 a U20 2021, dále pak MČR Mládeže do 16 let 2021 a 

Závěrečné trojkolo extraligy 2020/2021.  

Na FIDE byly zaslány a úspěšně vyřízeny žádosti o titul FM pro Jakuba Kůsu, CM pro Oskara Hájka a 

Jaroslava Illetška a o licenci rozhodčího pro Petra Čížka, Miroslava Kozla, Ivana Nešpora, Nikolaje 

Petrova a Martina Schoffra. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 92 lidí. 

 

Usnesení 148/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

15. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy Organizační komise uvedl V. Novotný. 
 

Aktualizace členské základny 
Od ledna 2020 bylo na základě zaslaných Žádostí o členství v ŠSČR zaregistrováno 977 nových členů. 
K 30. 11. 2020 prošlo letošní aktualizací dat 20.506 členů: 
 

https://learningchess.net/cz/index
https://www.chess.cz/historicky-sachovy-kviz-4/


 
 

 

 

S registrací, dle kategorií: 13.798: 
- A -   6.345 členů 
- B -   1.919 
- C -   3.502 
- D -   2.032 
Bez registrace – 6.682 členů; 
Individuálních členů: 26. 
 
Ostatní 
OK připravila podklady pro počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2021. 
 
Po projednání s VV nebude OK navrhovat změnu přestupního termínu.  
 
OK ve spolupráci se sekretariátem zveřejnila na hlavní straně webu jednoduché návody k registraci 
pro hráče i oddíly. 
 
Diskuze: Na základě žádosti Pavla Chrze, předsedy oddílu ŠK Spartak Ústí nad Labem, diskutována 
možnost odložení úhrady oddílové podzimní faktury. V té má oddíl poměrně vysokou částku za 
pokuty z loňského ročníku soutěží družstev. Dohodnuto, že splatnost faktury bude posunuta do 
konce března 2021 s tím, že pokud nebude do tohoto termínu uhrazena, oddílu se pozastaví činnost. 
 
Usnesení 148/14: VV ŠSČR souhlasí s odložením úhrady faktury ŠK Spartak Ústí nad Labem do 31. 3. 
2021. Nebude-li do toho termínu faktura uhrazena, oddílu ŠK Spartak Ústí nad Labem bude zastavena 
činnost. 
 
Usnesení 148/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 

16. Zpráva předsedy KK 
 
Zprávu předsedy Klasifikační komise uvedl V. Novotný. 
 
Nové FRL 

Od listopadové FRL prodloužila FIDE dočasně lhůtu pro deaktivaci hráče z 12 na 24 měsíců bez 
zápočtu. S ohledem na pandemii by jinak bylo deaktivováno mnoho hráčů, kteří aktuálně nemohou 
hrát.  
 
S QC FIDE řešíme platby za nástavby soutěží družstev (jako např. Extraliga mládeže), kdy nám FIDE 
tyto soutěže naúčtovala dvakrát – za základní část a pak nadstavbu. Řešíme technický problém, jak 
soutěž nahrát jako jednu.  
 
Výmaz osobních údajů z LOK 
Obdrželi jsme žádost o výmaz osobních údajů z historických LOK. K tomu uvádí náš GDPR zmocněnec 
Jiří Navrátil: Účast ve sportovním turnaji pořádaném příslušnou sportovní federací, je uzavřením 
smlouvy o účasti v turnaji. To se týká i turnajů družstev. Taková smlouva je uzavírána již samotnou 
účastí v turnaji, tedy i ústně, nebo mlčky. Z toho důvodu se nejedná o udělení souhlasu se 



 
 

 

 

zpracováním osobních údajů, ale jde o zákonný důvod pro jejich zpracování. Výmazem osobních 
údajů jednoho účastníka by byla porušena práva ostatních osob. Z toho důvodu nelze souhlas se 
zpracováním osobních údajů odvolat a neexistuje zde ani nárok na výmaz osobních údajů nebo právo 
na zapomenutí. Z těchto důvodů nelze žádosti o výmaz osobních údajů ze systému evidence turnajů, 
tedy ani šachových turnajů nebo soutěží družstev, vyhovět.   
 
Statistika 
FIDE připravila z dat FRL malou statistiku. Ač předchozí vedení FIDE usilovalo o miliardu šachistů, 
registrovaných ve FIDE je doposud jen necelý milion hráčů, z toho 58 % pochází z Evropy. Do čela 
mezi zeměmi se před Rusko dostala Indie (96.275), ČR je s 13.832 hráči 15. na světě celkově, ale 
mimochodem až 25. v registrovaných ženách (1.097). 
 
Co se týká hráčů s ratingem, těch je pouze 362 185 a 65 % náleží k Evropě. ČR drží s 8.091 hráči 10. 
pozici na světě. Na světě je aktuálně 1.722 velmistrů, 73 % patří do Evropy. Plných 239 jich má Rusko, 
ČR je s 34 velmistry 16. místě.    
 
Usnesení 148/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KK. 
 

17. Různé 
 
Termín 149. schůze VV ŠSČR 

149. schůze VV ŠSČR se uskuteční ve středu 13. 1. 2020 od 13:30 v Praze na Strahově. 

 

Tornelo 

J. Prokopová informovala o své nové pracovní pozici ve společnosti Tornelo, což je platforma pro 

online šachové turnaje. Nabídla svou pomoc, pokud by tam chtěl ŠSČR v budoucnu něco organizovat. 

 

18. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 17:00. 

 

 

 

.....................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 148/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 147. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 148/2: VV ŠSČR schvaluje program 148. schůze VV ŠSČR. 

https://mcusercontent.com/6d944e993248d15fc2b046696/files/dbb3fe0c-e01d-45b1-ba82-df91a588fff0/FIDE_Titles.pdf
https://home.tornelo.com/


 
 

 

 

Usnesení 148/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 148/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

Usnesení 148/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.  
Usnesení 148/6: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu KRÚ. 
Usnesení 148/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže. 
Usnesení 148/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 148/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

Usnesení 148/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 148/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR mužů 2021 ve výši 550.000 Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.1). 

Usnesení 148/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 148/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 148/14: VV ŠSČR souhlasí s odložením úhrady faktury ŠK Spartak Ústí nad Labem do 31. 3. 
2021. Nebude-li do toho termínu faktura uhrazena, oddílu ŠK Spartak Ústí nad Labem bude zastavena 
činnost. 
Usnesení 148/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
Usnesení 148/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KK. 
 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 148/1: Připravit návrh rozpočtu jednotlivých úseků do 8. 1. 2021 – vedoucí jednotlivých úseků. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 147. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Covidovné soutěže STK ŠSČR 
Příloha 3: Covidovné soutěže KM ŠSČR 
Příloha 4: Organizace sportu v KŠS – podklady k fakturaci 
Příloha 5: Covidovné pro KŠS 
Příloha 6: Zpráva z kongresu FIDE 
Příloha 7: Hospodaření ŠSČR k 10. 11. 2020 
Příloha 8: Newsletter 11/2020 
Příloha 9: Newsletter 12/2020 
Příloha 10: Newsletter Speciál 11/2020 
Příloha 11: Monitoring médií 10/2020 
Příloha 12: Monitoring médií 11/2020 
 
 
 
 
 


