
 
 

 

 

Zápis ze 149. schůze VV ŠSČR 

Praha, 13. ledna 2021 
 

Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda (online), Michal Konopka, Zdeněk Fiala (online), Jan Malec 

(online), Jiřina Prokopová 

 

Hosté (online): František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR), Venuše 

Souralová (Šachy do škol), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), Bohumír Sunek (RK ŠSČR), Josef 

Bednařík (KMK ŠSČR) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:37 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.  

 

2. Schválení zápisu ze 148. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 149/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 148. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 148. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 149. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 148. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 149. 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 KMK J. Bednařík 



 
 

 

 

12 Zpráva předsedy STK J. Malec 

13 Zpráva sekretariátu F. Štross 

14 Zpráva předsedy OK V. Novotný 

15 Zpráva předsedy KK V. Novotný 

16 Různé   

17 Závěr   

 

Usnesení 149/2: VV ŠSČR schvaluje program 149. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 10. 12. 2020 - 12. 01. 2021: 

VV ŠSČR schválil předložené rozdělení financí v grantovém řízení "Podpora mládežnického 

reprezentačního výběru v první polovině roku 2021".  

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 149/3: 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 Podpora sportovních svazů, který je pro 

financování ŠSČR klíčový. Kritéria, na základě kterých budou finanční prostředky svazům rozděleny, 

doznaly zásadních změn oproti minulým letům u MŠMT. Největší váhu mezi hodnotícími kritérii má 

průzkum popularity jednotlivých sportovních odvětví mezi veřejností. Kompletní informace 

k programu najdete zde.   

Prozatím není jasné, jak se tyto změny projeví v letošním rozpočtu ŠSČR, nicméně, podle vyjádření 

NSA by měl mít každý sport garantováno alespoň 90 % objemu dotací ve srovnání s dotacemi z MŠMT 

v roce 2020. Vzhledem k celkové alokaci financí v dotačním programu Podpora sportovních svazů a 

rozdělení sportů na několik skupin je reálné očekávat, že objem státní podpory pro ŠSČR bude na 

úrovni 90 až 95 % roku 2020. Stát tedy pokračuje v postupné strategii zvyšování přímé podpory 

oddílů (v programu Můj klub) a mírném snižování podpory sportovních svazů. 

https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-sportovnich-svazu-2021/


 
 

 

 

FIDE a ECU 
FIDE schválila nová pravidla pro online hru (zde). Je pravděpodobné, že většina akcí FIDE až do léta 

2021 proběhne online, včetně Šachové olympiády. ECU prozatím plánuje ME mužů (duben, Reykjavík) 

a ME žen (červen, Mamaia) uskutečnit za šachovnicí.  

Různé 

Ve čtvrtek 17. prosince se Výkonný výbor sešel přes platformu Microsoft Teams k pracovní schůzce. 

V pátek 11. prosince jsem na Eurosportu 1 komentoval sestřih prvního online turnaje Champions 

Chess Tour. V neděli 13. prosince jsem na YouTube ŠSČR komentoval zápas týmu ČR v národní lize 

serveru chess.com. 

Diskuze:  

Průzkum popularity sportů NSA 

Jako netransparentní a podivně provedený byl kritizován průzkum Národní sportovní agentury 

týkající se popularity a atraktivity jednotlivých sportů, na základě kterého se bude rozdělovat určité 

procento dotací pro sportovní svazy. 

 

Návrh Pavla Matochy do Rady ČT 

VV se zabýval kauzou týkající se návrhu Pavla Matochy do Rady ČT. Návrh byl tehdy posuzován čistě 

z šachového hlediska (Pavel Matocha je uznávaným organizátorem a popularizátorem šachu) a 

nikoliv politického. Podáním návrhu veškerá angažovanost ŠSČR skončila. Vzhledem ke 

kritickým ohlasům z členské základny bude VV podobné návrhy a nominace do budoucna zvažovat 

pečlivěji. K celé kauze bylo schváleno stanovisko VV k publikování na svazovém webu. 

 

Pravidla FIDE pro online hru 

J. Prokopová informovala o pravidlech pro online hraní schválených FIDE. Do příští schůze zpracuje 

Komise rozhodčí přehled s vypíchnutím nejdůležitějších ustanovení. 

 

Nový člen RK 

B. Sunek informoval o novém členovi Revizní komise ŠSČR. Do RK byl kooptován Jiří Kopta. Zároveň 

byl novým předsedou RK zvolen Bohumír Sunek. 

 

Usnesení 149/4: VV ŠSČR schvaluje stanovisko k návrhu Pavla Matochy do Rady ČT. (J. Prokopová se 

zdržela.) 

Usnesení 149/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

 

Úkol 149/1: Zpracovat přehled schválených pravidel pro online hru – Komise rozhodčích. 

 

https://fide.com/news/889
https://www.chess.cz/stanovisko-vv-sscr-k-navrhu-pavla-matochy-do-rady-ct/


 
 

 

 

Úkol 149/2: Zaslat na Městský soud v Praze žádost o aktualizaci údajů Revizní komise ŠSČR ve 

Spolkovém rejstříku – sekretariát. 

 

Úkol 149/3: Zaktualizovat kontakty Revizní komise na webu ŠSČR – sekretariát. 

 

Příloha 2: Stanovisko VV ŠSČR k návrhu Pavla Matochy do Rady ČT 
 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda. 

 
Hospodaření svazu v roce 2020, stav k 31. 12. 2020 
VV je předkládáno hospodaření, jak je zaúčtováno k 8. lednu 2021. Dosud jsme neobdrželi několik 

dodavatelských faktur za prosinec (Bizon a Rose, ČT, apod.), fakturu z FIDE za druhé pololetí (zde je 

otázka její výše, která bude poznamenána nekonáním akcí), nebyla uzavřena pražská pokladna. 

Nebyly rovněž provedeny opravy v zaúčtování a zaúčtovány další drobné položky.  

 

Stávající výsledek hospodaření za rok 2020 je přebytek ve výši 630.707 Kč. Po započtení výdajů na 

vytvoření rezervního fondu se dostane výsledek hospodaření do ztráty -1.516.269 Kč.  

 

Návrh rozpočtu 

V první verzi rozpočtu pro rok 2021 byly započteny požadavky komisí a správců jednotlivých kapitol a 

VV jsou předkládány bez úprav. 

 

Hlavní příjmy bude v tomto roce dotace z rozpočtu státu, která bude letos poskytnuta 

prostřednictvím Národní sportovní agentury. Zde již byla vypsána výzva. K hlavním změnám patří, že 

tři programy budou sloučeny do jedné žádosti a v případě poskytnutí budou přiznány jedním 

rozhodnutím a bude se podávat jen jedno vyúčtování. Rozpočty budou v žádosti podávány tři dle 

dřívějšího rozdělení na reprezentaci, mládež a organizaci sportu. Struktura rozpočtů je vyžadována 

velmi podrobně, ale dle zatímních proklamací úředníků agentury, nebudou součástí rozhodnutí a 

nebude nutné je během roku a při vyúčtování hlídat. Administrativní zátěž by se tedy měla snížit. 

 

Tady pozitiva končí. Ve výzvě je patrné, že výrazně se dopředu dostávají olympijské sporty. Velký 

význam v klíči pro dělení dotací má popularita sportu – váha tohoto nejasného kritéria je 50 %. Není 

ani jasné, jak Agentura garantuje, že pokles žádného z žadatelů, nemůže být větší než 10 %. Z těchto 

důvodů navrhuju příjmy v této kapitole snížit na 90 % úrovně roku 2020. Žádosti mají být předloženy 

do 22. ledna. Jejich vyhodnocení pravděpodobně nebude k dispozici do termínu plánované 

konference svazu. 



 
 

 

 

 

Rezervní fond ŠSČR 
Na 146 schůzi VV bylo dne 15. září bylo usnesením č. 146/6 schváleno zřízení rezervního fondu. Do 
něj byla převedena částka 2.177.216 Kč z nevyúčtované části daru ČOV. Tato částka odpovídala stavu 
účtu k datu posledního vyúčtování zaslaného na ČOV za rok 2019. V průběhu roku proběhly na účtu 
transakce, který zůstatek na účtu dotace ovlivní: 

 
- Příspěvek-Krajskému tréninkovému centru mládeže Jihočeského KŠS – 30.426 Kč, 
- Bankovní poplatky – 32 Kč 
- Úroky zůstatku na účtu – 218 Kč.  

 
Zůstatek na účtu ČOV je k 31. 12. 2020 2.146.976 Kč. Navrhuji usnesení ze dne 15. září revokovat a do 
rezervního fondu převést částku rovnající se zůstatku na účtu k 31. 12. 2020. 
 
Diskuze: Vzhledem k tomu, že se předpokládá přibližně 90 % příjmů loňského roku, je nutné to 
zohlednit v návrhu rozpočtu. Plánem je opět předložit schodkový rozpočet ve výši -2.000.000 Kč. 
V prvním hrubém nástřelu rozpočtu vyšel rozpočet přibližně -3.500.000 Kč. Do příští schůze VV 
hospodář s jednotlivými správci kapitol projedná revizi rozpočtu tak, aby návrh směřoval 
k plánovanému schodku 2,0 mil. Kč. Vzhledem k nejisté době s pravděpodobným rušením a 
přesouváním akcí minimálně v prvním pololetí tohoto roku, bude vhodné nechat od Konference ŠSČR 
schválit oprávnění Výkonnému výboru pro přesouvání položek v jednotlivých kapitolách rozpočtu. 
 
Usnesení 149/6: VV ŠSČR revokuje usnesení č. 146/6 ze schůze uskutečněné 15. září 2020. 

 
Usnesení 149/7: VV ŠSČR schvaluje převod nevyúčtovaného daru ČOV ve výši 2.146.976 Kč do 
rezervního fondu ŠSČR. 
 
Usnesení 149/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 
 
Úkol 149/2: Předložit ke schválení návrh rozpočtu ŠSČR 2021 se schodkem ve  výši přibližně 2,0 mil. 
Kč – hospodář a správci jednotlivých kapitol rozpočtu. 
 
Příloha 3: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2020 
 

8. Zpráva KRÚ 
 

Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 

Světové poháry mužů a žen 2021 
FIDE se rozhodla na konci roku 2020 k úpravě Světových pohárů mužů a žen, které se budou konat 
v roce 2021. Rapidně se zvýší cenový fond a rozšíří se počet účastníků. V soutěži mužů má místo 132 
hráčů startovat 206, v soutěži žen místo 64 hráček 103. Změnil se i postupový klíč. V soutěži mužů 
kromě přímo postupujících nejsilnějších šachistů bude mít právo účasti ještě 80 postupujících 



 
 

 

 

z kontinentálních šampionátů a dále 100 hráčů ze 100 federací, které určila FIDE podle průměrného 
ratingu první desítky a kontinentálního principu. Česká federace je mezi vybranými federacemi s 
průměrným ratingem 2605 na 16. místě. 

V soutěži žen platí podobný princip, jen vybraných federací je pouze 39 a my jsme se mezi vyvolené 

nedostali. Průměrný rating první desítky 2221,7 nás sice řadí na 27. místo na světě, ale vzhledem 

k omezení 15 týmů z jednoho kontinentu jsme se do výběru nedostali.  

Zpět k soutěži mužů. V praxi to znamená, že pokud David Navara (nebo jiný český reprezentant) 

postoupí z Mistrovství Evropy jednotlivců, můžeme nominovat ještě jednoho hráče do Světového 

poháru. Jméno našeho zástupce musíme oznámit do 5. června 2021. Navrhujeme, aby se o toto 

místo sehrál nominační turnaj (i v případě, že se nikomu z našich hráčů nepodaří postoupit 

z Mistrovství Evropy). 

Bylo by ideální určit postupujícího z přeboru republiky mužů, to se ale má konat dle vypsaného 

konkursu mezi červencem a zářím 2021, tedy pozdě vzhledem k požadovanému červnovému 

termínu.  

Nominační turnaj navrhujeme odehrát v květnu. Ideální forma soutěže – vyřazovací zápasy podle 

vzoru Světového poháru. Počet účastníků – 4, případně 8. Pokud turnaj nebude možné sehrát 

z důvodu stále trvajících omezení, určí se postupující dle aktuálního ratingu k 1. 6. 2021.  

Diskuze: Diskutovány především finanční podmínky, za jakých by se nominační turnaj měl hrát. Část 

VV vyjádřila názor, že postup na Světový pohár je dostatečnou motivací a cenou a tudíž by žádné 

další ceny ani podmínky pro hráče neměly být vypsány anebo pouze symbolické. M. Konopka 

oponoval, že je nutné najít rozumný kompromis, protože profesionální hráči těžko budou hrát 

zadarmo. 

Usnesení 149/9: VV ŠSČR souhlasí se záměrem uspořádat nominační turnaj mužů, jehož vítěz 

postoupí jako reprezentant České republiky do Světového poháru 2021 a pověřuje předsedu KRÚ 

vypracováním detailních podmínek účasti hráčů a jejich provázáním s reprezentačními smlouvami. 

Usnesení 149/10: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu KRÚ. 
 
Úkol 149/3: Vypracovat detailní podmínky účasti hráčů na nominačním turnaji o Světový pohár a 
provázat je s reprezentačními smlouvami – M. Konopka. 
 

9. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR dětí do 8 let. 
 



 
 

 

 

KM ŠSČR průběžně řeší dopady protiepidemiologických opatření na možnosti konání šachových akcí a 
ve spolupráci s STK řeší termíny pro akce KM ŠSČR. 
 
Mládežnické ligy 
KM ŠSČR odložila zápasy mládežnických lig, které se měly konat 12. 12. 2021 a 26. 1. 2021. 
 
Zrušení soutěží 
Pořadatelé Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Čech mládeže do 10 let, Mistrovství 
Moravy a Slezska mládeže do 16 let, Mistrovství ČR juniorek a dorostenek a Polofinále Mistrovství ČR 
juniorů a dorostenců nám sdělili, že vzhledem k pokračování nepříznivé epidemiologické situace a 
návazných opatření není možné soutěže uspořádat. 
 
Komise mládeže ŠSČR rozhodla zrušit Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2020, Mistrovství Čech 
mládeže do 10 let 2020, Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2020, Mistrovství ČR 
juniorek a dorostenek 2020/2021 a Polofinále Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2020/2021. 
 
Zrušení rozpisů soutěží 
Na základě rozhodnutí Vlády ČR byly od 12. 10. 2020 zakázány sportovní akce ve vnitřních 
sportovištích, a proto KM ŠSČR zrušila Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2020/2021 a Polofinále 
Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2020/2021. 
   
KM ŠSČR rozhodla o zrušení Rozpisu finále Mistrovství České republiky v kategoriích D18 a D20 v 
šachu 2020/2021 ze dne 16. 3. 2020. 
 
KM ŠSČR rozhodla o zrušení Rozpisu polofinále Mistrovství České republiky v kategoriích H18 a H20 v 
šachu 2020/2021 ze dne 16. 3. 2020. 
 
KM ŠSČR rozhodla o zrušení Rozpisu finále Mistrovství České republiky v kategoriích H18 a H20 v 
šachu 2020/2021 ze dne 31. 3. 2020. 
 
Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 
Na základě diskuze s Komisí pro práci s talenty rozhodla Komise mládeže ŠSČR uspořádat Mistrovství 
ČR juniorek a dorostenek 2021 jako uzavřený turnaj na 9 kol souběžně s Mistrovstvím ČR juniorů a 
dorostenců. 
 
KM ŠSČR připravila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 jako uzavřený 
turnaj na 9 kol. 
 
Podmínkou pro vyhlášení konkurzu na pořadatele a pro realizaci Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 
v daném formátu je souhlas VV ŠSČR s dotací na akci. 
 
Nominace na Mistrovství ČR mládeže do 16 let: 
Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat do každé věkové kategorie 16 nejlepších hráčů ŠSČR dle 
průměru FRL a LOK k dnešnímu dni. KM ŠSČR rozhodla nominovat pouze chlapce příslušných ročníků.  
V kategorii H10 jsou pouze 2 hráči s přímým postupem. Dle postupových pravidel se navyšuje počet 
divokých karet o 4. 



 
 

 

 

Nominace: viz příloha. 
 
Nominace na Mistrovství ČR juniorů a dorostenců: 
Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat nejlepší 3 hráče ročníků 2001 a 2002 a nejlepší 3 hráče 
ročníků 2003 a mladších dle průměru FRL a LOK k dnešnímu dni.  
Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat náhradníky v pořadí dle průměru FRL a LOK k dnešnímu 
dni, tak aby splňovali podmínky hráče, za kterého bude náhradník nominován.  
Nominace: viz příloha. 
 
Nominace na Mistrovství ČR juniorek a dorostenek: 
Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat nejlepších 5 hráček ročníků 2001 a 2002 a nejlepších 5 
hráček ročníků 2003 a mladších dle průměru FRL a LOK k dnešnímu dni.  
Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat náhradnice v pořadí dle průměru FRL a LOK k dnešnímu 
dni, tak aby splňovaly podmínky hráčky, za kterou bude náhradnice nominována.  
Nominace: viz příloha. 
 
Diskuze: VV podpořil předložené řešení situace s neuskutečněnými postupovými turnaji na MČR 
mládeže a MČR juniorů a dorostenců včetně postupových klíčů. U MČR juniorek a dorostenek není 
podle názorů části VV žádoucí, aby se v roce 2021 konala dvě mistrovství (vzhledem k zátěži na 
rozpočet). Další postup bude vyhodnocen podle toho, zda a jak se uskuteční plánované MČR 2021.   
 
Usnesení 149/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli na Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 
ve výši 70 000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021. 
 
Usnesení 149/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže. 
 
Příloha 4: Postupy na MČR D18 a D20 
 
Příloha 5: Postupy na MČR H18 a H20 
 
Příloha 6: Postupy na MČR mládeže do 16 let 
 
 

10. Šachy do škol 
 

Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 

Momentálně jsou přijímány nové přihlášky do projektu Šachy do škol. Všechny školy, které byly 

součástí projektu i v loňských letech, budou osloveny s nabídkou online soutěže, která úspěšně 

probíhá. Výsledky jsou zveřejňovány na webu chess.cz, sachydoskol.cz a sociálních sítích, tímto děkuji 

za spolupráci komisi KMK. 



 
 

 

 

Všem krajským koordinátorům ŠDŠ byla vyplacena odměna ve výši 500Kč  – 7.500Kč (v celkové výši 

70.000Kč , hlavním kritériem pro udělení byla komunikace a pořádání kurzů a školení, která jsou 

otevřena pro pedagogy.  

V roce 2021 se chci zaměřit především na podporu vzdělávání pedagogů v šachové oblasti (didaktika 

a metodika) podporu pořádání seminářů v krajích a zlepšit tak podmínky pro růst projektu ŠDŠ. Tento 

záměr se odráží i v návrhu rozpočtu projektu ŠDŠ. 

Usnesení 149/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

11. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 
 
Novinářům jsme zaslali TZ: 

 Navara čtvrtý na online ME, Finěk v semifinále MS 

 Výroční ceny ŠSČR 2020 

 Velký úspěch českého šachu, Finěk stříbrný na MS 
 
V pátek 11. 12. od 13:15 na ČT sport byla vysílána premiéra 230. dílu V šachu. 
 
Během prosince 2020 jsme uzavřeli poslední akcí čerpání z grantu na popularizaci šachu pro rok 
2020. 
 
Pracujeme na šachových rozhovorech, máme prozatím navrženy první tři rozhovory, které se budou 
natáčet v lednu 2021. 
 
Zajistili jsme propagaci projektu Trenérské komise a Jáchyma Němce – Učíme se šachy. 
 
Dále jsme na webu, Instagramu a Facebooku informovali šachovou veřejnost o nespočetném 
množství aktivit, turnajů, online událostí atd. Pro členy ŠSČR byl přichystán Lednový Newsletter. 
 
Usnesení 149/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 7: Newsletter 1/2021. 
 
Příloha 8: Monitoring médií 12/2020. 
 

12. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 



 
 

 

 

 
Byl vypsán konkurz na pořadatele MČR 2021 mužů (uzávěrka přihlášek 31. ledna). 

 

Byly vyhodnoceny konkurzy na pořadatele MČR 2021: 

žen: 11.–19. září Frýdek-Místek (Beskydská šachová škola z. s.) 
seniorů: 7.–15. srpna Rychnov nad Kněžnou (Region PANDA, z. s.) 
žen rapid: 4.–5. září Znojmo (Šachový spolek Znojmo) 
mužů rapid: 21.–22. července Pardubice (AVE-KONTAKT, s. r. o.) 
 
Pro zajímavost: Pouze pro MČR seniorů byly 2 zájemci. 

 

Byly zveřejněny (na základě žádosti o přidělení statutů existujícím turnajům) záměry přidělení statutů 

MČR 2021 (čtyřčlenných) družstev, MČR 2021 v bleskovém maratónu, MČR 2021 ve Fischerových 

šachách a MČR 2021 v bughouse. Další zájemci se mohou přihlásit do 25. ledna. 

 

Ohledně možného dalšího vývoje v ligových soutěžích družstev byli oslovení (e-mailem) předsedové 

VV a STK KŠS. Vzhledem k aktuálnímu vývoji ale zřejmě jen formálně neb je již skoro jisté, že 

protikovidová opatření nebudou zmírněna včas, aby soutěže mohly proběhnout, a bude nutné 

soutěžní ročník 2020/2021 družstev (řízených STK) anulovat. 

  

Připravují se možné alternativy (nápady modely-systémy) pro uspořádání náhradních soutěží 

družstev (jednorázová soutěž) pro oddíly, jejichž členové budou mít zájem za daných (viz PES s 

upřesněními) podmínek hrát. 

 

Diskuze: Diskutována především připravovaná schůzka s KŠS v sobotu 16. ledna týkající se situace 

ohledně soutěží družstev. Dle vyžádaného vyjádření krajských předsedů a předsedů STK většina krajů 

své KP již zrušila anebo se chystá zrušit. S největší pravděpodobností budou po schůzce s kraji 

anulovány i všechny soutěže ŠSČR (extraliga, 1. a 2. ligy). Jako náhrada za nedohraný ročník se 

předběžně připravuje náhradní program pro týmy, které budou chtít hrát.  

 

Usnesení 149/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

13. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Proběhla registrace na dotačním portálu NSA, kde budeme podávat žádost o dotaci Podpora 

sportovních svazů 2021 s uzávěrkou 22. 1. 2021. 

 

Ve spolupráci s Martinem Šmajzrem byla v rejstříku sportovců zaktualizována členská základna.  

https://dotacesport.cz/
https://www.rejstriksportu.cz/dashboard


 
 

 

 

 

Ve spolupráci s hospodářem bylo na Český olympijský výbor podáno vyúčtování grantu ČOV. 

 

Ve spolupráci s AVE kontaktem bylo na pražský magistrát dodáno opravené a doplněné vyúčtování 

grantu na MS seniorských týmů 2020. 

 

Probíhá komunikace s jednotlivými KŠS ohledně pořádání krajských konferencí a problematiky 

hlasování v online režimu.   

Za přibližně měsíc a půl od publikace bylo prodáno již 942 ks knihy Tajná přísada. 

 

Byly vyhotoveny smlouvy s pořadateli MČR žen, MČR seniorů, MČR jednotlivců v rapid šachu a MČR 

žen v rapid šachu. 

 

KHŠS jsme pomohli při aktualizaci údajů ve Spolkovém rejstříku. 

 

Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost o titul CM pro Víta Bureše. Na prosincovém online 

kongresu FIDE byl potvrzen titul WGM pro Kristýnu Petrovou. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 99 lidí. 

 

Na Silvestra jsme zveřejnili několik úsměvných historek ze života sekretariátu. 

 

Diskuze: 

 

Příprava Konference ŠSČR 2021 

Diskutována příprava Konference ŠSČR 2021, která s největší pravděpodobností proběhne v sobotu 

27. února v online režimu. Nejpozději 27. ledna se musí zaslat pozvánka. Do příští schůze VV je nutné 

předložit ke schválení Jednací řád a další dokumenty (rozpočet, hospodaření, výroční zprávy 

jednotlivých úseků apod.). 

 

Usnesení 149/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 149/4: Zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR 2021 – M. Petr a sekretariát. 

 

Úkol 149/5: Předložit ke schválení Jednací řád pro Konferenci ŠSČR 2021 – M. Petr a sekretariát. 
 
Úkol 149/6: Vytvořit výroční zprávy jednotlivých úseků za rok 2020 – vedoucí jednotlivých úseků. 
 

https://www.chess.cz/silvestrovske-povidani-ze-zivota-sekretariatu/


 
 

 

 

14. 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 1.001 nových členů. 
Členská základna i v těžkém covidovém roce nakonec drobně narostla (o necelých 100 členů), ubylo 
ale o ca 300 registrací, když se nekonala řada soutěží, které registraci a s ní spojenou platbu 
příspěvků vyžadují.    
 
Aktualizací dat pro rok 2020 prošlo nakonec celkem 20.524 členů. V oddílech to bylo 13803 
s registrací, a 6695 bez registrace, 26 členů se registrovalo individuálně.  
 
Registrace dle věkových kategorií: 
- A -   6.346 členů 
- B -   1.915 
- C -   3.504 
- D -   2.038 
------------------------------- 
         13.803 
 
Ochrana osobních údajů 
Jeden bývalý člen se domáhal výmazu svých osobních údajů ze starších LOK, které jsou k dohledání na 
webu našeho zpracovatele LOK a rating officera M. Šmajzra. Po poradě s naším GDPR pověřencem J. 
Navrátilem, nebylo stěžovateli vyhověno, na což reagoval, jak dopředu avizoval, podáním žádosti o 
přezkum rozhodnutí ŠSČR k Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Teprve po této stížnosti jsme 
obdrželi odpověď ÚOOÚ na dotaz, který jsme jim mezitím zaslali. Z odpovědi vyjímáme:  
„…Zpracování osobních údajů bývalého nebo i dosud aktivně hrajícího registrovaného člena 
sportovního klubu či svazu včetně zveřejňování výsledků veřejně pořádaných soutěží je ve smyslu 
článku 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správce osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů upravené 
článkem 17 GDPR je možné uplatnit jen v případech, kdy jsou dány důvody uvedené v článku 17 odst. 
1 písm. a) – f). Pokud v uvedeném případě subjekt údajů vznesl námitku podle článku 17 odst. 1 písm. 
c), lze takové námitce vyhovět pouze, neexistuji-li žádné převažující oprávněné důvody pro 
zpracování. Ty v tomto případě, včetně údaje o datu narození, jednoznačně existují a převažují.  
V článku 17 odst. 3 písm. a) je dále stanoveno, že právo na výmaz podle odstavce 1 a 2 se neuplatní, 
pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace. Údaje o výsledcích 
účastníka veřejně pořádaných sportovních soutěží pro výkon tohoto práva nezbytné jsou…“     
 
Usnesení 149/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
 
 



 
 

 

 

15. Zpráva předsedy KK 
 
Zprávu předsedy Klasifikační komise uvedl V. Novotný. 
 
V lednu 2021 vyšly nové listiny, ačkoliv objem započítaných turnajů se nedá s minulostí srovnávat. 
Poněkud depresivní povinností rating officera je i neustále posouvat datumy u soutěží družstev, což 
jde bohužel pouze turnaj po turnaji.    
 
Za pozornost stojí zpráva FIDE Council, že pro rok 2021 a 2022 ruší poplatky za FRL v bleskovém a 
rapid šachu. Nové Financial Regulation FIDE totiž říkají, že zpoplatněné jsou všechny započítávané 
turnaje, ale na rapid a bleskovky může FC každý rok vyhlásit výjimku. Blížíme se tak možná pomalu 
naplnění predikce ŠSČR, že až se nové ratingy rozjedou, dojde k jejich zpoplatnění, což vedlo k tomu, 
že ŠSČR účtuje 10 Kč/hráče již od jejich začátku někdy před 10 lety. ŠSČR později hlavně pro mládež 
zřídil národní rapid LOK, která je celou dobu zdarma a do značné míry nahrazuje poněkud přežitý 
systém výkonnostních tříd. 
 
Usnesení 149/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KK. 

16. Různé 
 
Termín 150. schůze VV ŠSČR 

Jubilejní 150. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 9. 2. 2021 od 13:30 v Praze na Strahově. 

 

17. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:30. 

 

 

.....................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 149/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 148. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 149/2: VV ŠSČR schvaluje program 149. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 149/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 149/4: VV ŠSČR schvaluje stanovisko k návrhu Pavla Matochy do Rady ČT. (J. Prokopová se 

zdržela.) 

Usnesení 149/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

Usnesení 149/6: VV ŠSČR revokuje usnesení č. 146/6 ze schůze uskutečněné 15. září 2020. 



 
 

 

 

Usnesení 149/7: VV ŠSČR schvaluje převod nevyúčtovaného daru ČOV ve výši 2.146.976 Kč do 

rezervního fondu ŠSČR. 

Usnesení 149/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 149/9: VV ŠSČR souhlasí se záměrem uspořádat nominační turnaj mužů, jehož vítěz 

postoupí jako reprezentant České republiky do Světového poháru 2021 a pověřuje předsedu KRÚ 

vypracováním detailních podmínek účasti hráčů a jejich provázáním s reprezentačními smlouvami. 

Usnesení 149/10: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu KRÚ. 
Usnesení 149/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli na Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 
ve výši 70 000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021. 
Usnesení 149/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže. 
Usnesení 149/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 149/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 149/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 149/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 149/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
Usnesení 149/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KK. 
 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 149/1: Zpracovat přehled schválených pravidel pro online hru – Komise rozhodčích. 

Úkol 149/2: Zaslat na Městský soud v Praze žádost o aktualizaci údajů Revizní komise ŠSČR ve 

Spolkovém rejstříku – sekretariát. 

Úkol 149/3: Zaktualizovat kontakty Revizní komise na webu ŠSČR – sekretariát. 

Úkol 149/4: Předložit ke schválení návrh rozpočtu ŠSČR 2021 se schodkem ve výši přibližně 2,0 mil. Kč 
– hospodář a správci jednotlivých kapitol rozpočtu. 
Úkol 149/5: Vypracovat detailní podmínky účasti hráčů na nominačním turnaji o Světový pohár a 
provázat je s reprezentačními smlouvami – M. Konopka. 
Úkol 149/6: Zaslat pozvánku na Konferenci ŠSČR 2021 – M. Petr a sekretariát. 

Úkol 149/7: Předložit ke schválení Jednací řád pro Konferenci ŠSČR 2021 – M. Petr a sekretariát. 
Úkol 149/8: Vytvořit výroční zprávy jednotlivých úseků za rok 2020 – vedoucí jednotlivých úseků. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 148. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Stanovisko VV ŠSČR k návrhu Pavla Matochy do Rady ČT 
Příloha 3: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2020 
Příloha 4: Postupy na MČR D18 a D20 
Příloha 5: Postupy na MČR H18 a H20 
Příloha 6: Postupy na MČR mládeže do 16 let 
Příloha 7: Newsletter 1/2021. 
Příloha 8: Monitoring médií 12/2020. 
 


