
 
 

 

 

V Praze, 9. 2. 2021 

Stanovisko VV ŠSČR k návrhu ŠK DP Praha 

VV ŠSČR se intenzivně zabýval oběma tématy, které dopis oddílu ŠK DP Praha otevírá. V současné 

situaci, kdy jsme bohužel byli nuceni zrušit letošní ročník soutěží družstev dospělých, jsou otázky na 

stanovení poplatků v soutěžích i na výši členských příspěvků zcela správné a logické. Zabývali bychom 

se jimi v každém případě. Oddílu děkujeme za příspěvek do diskuze. 

Žádosti ŠK DP Praha jsme z velké části vyhověli, poplatky v nehraných soutěžích všechny převádíme 

do další sezóny soutěží družstev. VV ŠSČR vnímá, že je vhodné, aby ŠSČR nevybíral poplatky u služeb, 

které se neuskutečnily. 

Na druhou stranu, návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2021, který VV ŠSČR předkládá Konferenci ke 

schválení, v sobě zahrnuje běžnou výši členských příspěvků. Věříme, že v roce 2021 budou šachové 

soutěže probíhat - ať už jako náhradní program za aktuálně zrušenou sezónu, nebo na podzim 

začátek sezóny 2020/2021. Členské příspěvky jsou klíčové pro zachování finanční stability ŠSČR i 

krajských šachových svazů, zvlášť v této době, kdy se příjmy ze státního rozpočtu spíše snižují. Pokud 

bychom snižovali nebo odpustili členské příspěvky ŠSČR, bylo by logické, aby se to týkalo i krajských 

členských příspěvků, které, alespoň podle informací VV ŠSČR, krajské konference nesnižovaly. 

Činnost svazu se dá dobře vyčíst z úkolů, které máme již několik desítek let dle Stanov: 

2. Cíle a hlavní úkoly ŠSČR jsou: 

a) příprava a zabezpečení reprezentace České republiky; 

b) péče o rozvoj talentů; 

c) péče o výkonnostní i rekreační šach; 

d) rozšiřování šachové hry, obzvlášť mezi mládeží; 

e) propagace a popularizace šachu; 

f) vytváření optimálního sportovního legislativního prostředí vydáváním příslušných pravidel, směrnic 

a řádů; 

g) organizace a řízení přípravy a činnosti trenérů, rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení 

a dalšího vzdělávání; 

h) organizace a řízení soutěží; 

i) metodické zajišťování šachového výcviku; 

j) vydávání odborných publikací na podporu rozvoje šachu; 

k) zastupování českého šachového sportu ve FIDE, ECU a dalších mezinárodních institucích a 

spolupráce se členy těchto organizací; 

l) zastupování českého šachového sportu v ČUS, ČOV a dalších národních institucích a spolupráce se 

členy těchto organizací; 

m) prosazování a ochrana zájmů a práv šachového sportu a členů sdružených v ŠSČR vůči státním, 

politickým a jiným orgánům a institucím v České republice i v zahraničí; 



 
 

 

 

Výše uvedeným cílům a úkolům se věnujeme bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci. 

Činnost ŠSČR se nezastavila, jak je ostatně vidět ze zprávy VV ŠSČR za rok 2020, kterou Konferenci 

předkládáme. Také v roce 2021 budeme v činnosti pokračovat. 

Pokud by přesto někteří členové Vašich oddílů obnovení šachového života nevěřili, je možnost za ně 

prozatím neplatit letošní registraci. Pak by ovšem bylo zapotřebí je později "aktivovat", pokud by 

během roku 2021 začali hrát. Osobně věřím, že se letos za šachovnice vrátíme, stejně, jako jsme se za 

ně úspěšně vrátili během léta 2020. 

 

Martin Petr, předseda ŠSČR 


