
 
 

 

 

Zápis ze 150. schůze VV ŠSČR 

Online, 9. února 2021 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR), Petr Pisk (manažer 

reprezentace mládeže), Bohumír Sunek (RK ŠSČR), Josef Bednařík (KMK ŠSČR), Evžen Pospíšil 

(předseda TK) 

 

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 149. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 150/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 149. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 149. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 150. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 149. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 150. 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 předsedy KM Z. Fiala 

9 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 

10 Zpráva předsedy STK J. Malec 

11 Zpráva sekretariátu F. Štross 

12 Zpráva předsedy OK V. Novotný 



 
 

 

 

13 Různé   

14 Závěr   

 

Usnesení 150/2: VV ŠSČR schvaluje program 150. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 14. 1. - 8. 02. 2021: 

1) VV ŠSČR rozhodl, že se soutěže družstev dospělých řízené ŠSČR (Extraliga, 1. ligy a 2. ligy) v 

soutěžním ročníku 2020/2021 nebudou dohrávat. 

2) VV ŠSČR schválil proplacení faktury FIDE ve výši 7.130 EUR. 

3) VV ŠSČR schválil, že Konference ŠSČR 2021 proběhne elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a 

to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a 

Ministerstva zdravotnictví ČR. 

4) VV ŠSČR schválil předložený Jednací řád Konference ŠSČR 2021. 

5) VV ŠSČR schválil předložené smlouvy s Českou televizí na pořad V šachu 2021. 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 150/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Národní sportovní agentura prožívá turbulentní období, a to jak v souvislosti s průzkumem popularity 

sportů (vyjádření VV ŠSČR najdete zde), tak personálně – po mediální bouři okolo předsedy NSA 

Milana Hniličky byli překvapivě odvoláni oba místopředsedové agentury. Jak se situace dále vyvine, je 

bohužel nejasné. ŠSČR každopádně podal žádost v klíčovém dotačním programu Podpora sportovních 

svazů. 

FIDE a ECU 

https://www.chess.cz/stanovisko-k-pruzkumu-popularity-sportu-nsa/


 
 

 

 

David Navara se stal dalším českým zástupcem v komisích FIDE, byl zvolen do FIDE Athletes’ 

Commission (ATH). Gratulujeme! Nově FIDE vypsala dotační program na podporu otevřených turnajů 

po celém světě, s alokací 100 tisíc euro. Přihlášky jsou možné do 20. února, více informací najdete na 

webu FIDE.  

Novinky z Evropské šachové federace jsou zveřejněny zde. Mistrovství Evropy jednotlivců na Islandu 

je plánováno v novém termínu od 22. května do 2. června. Zároveň ECU připravuje online a hybridní 

soutěže. 

Různé 

V sobotu 16. ledna jsem moderoval online schůzku se zástupci krajských šachových svazů. Všem 

přítomným děkuji za konstruktivní diskuzi. Aktualizované informace ohledně nedohrávání letošního 

ročníku soutěží družstev dospělých a ohledně podmínek příštího ročníku najdete na webu ŠSČR. 

Věnoval jsem se přípravě rozpočtu ŠSČR na rok 2021 a historicky první online Konferenci ŠSČR, která 

proběhne v sobotu 27. února.  

Diskuze: Diskutována strategie a plán vedení online Konference ŠSČR. Ve středu 17. února proběhne 

zkušební seminář, nejpozději 19. 2. budou na webu zveřejněny všechny podkladové materiály. 

Usnesení 150/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

 

Úkol 150/1: Uskutečnit zkušební online seminář pro Konferenci 2021 – M. Petr a sekretariát 

 

Úkol 150/2: Nejpozději do 19. 2. 2021 zveřejnit na webu všechny podkladové materiály ke Konferenci 

2021 a informovat oprávněné delegáty a hosty - sekretariát 

 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda. 
 
Hospodaření svazu v roce 2020, stav k 31. 12. 2020 
Na svazové konferenci v Havlíčkově Brodě byl 29. 2. pro rok 2020 schválen rozpočet s navrhovanou 
ztrátou 2,000.000 Kč.  

Celý rok byl ovlivněn zdravotní situací u nás i ve světě, což mělo dramatický vliv na hospodaření. 

Většina plánovaných oficiálních mezinárodních soutěží se neuskutečnila. V 1. kapitole se uskutečnily 

jen dvě mezinárodní soutěže, které byly pořádány u nás – MS seniorů a mezinárodní turnaj v Praze. 

Z plánovaných výdajů 2,165 mil. Kč se vyčerpalo na tyto dvě soutěže 428 tis. Kč 

Podobně tomu bylo u soutěží mládeže. Z oficiálních soutěží proběhlo jen MEU pořádané v ČR. Zde 

svaz nabídl účast všem medailistům z MČR mládeže a pro tento účel byla výdajová strana rozpočtu 

https://fide.com/news/921
https://www.europechess.org/communique-of-the-ecu-board-meeting-cl-no1-2021
https://www.chess.cz/preruseni-sachovych-soutezi-2/


 
 

 

 

akce navýšena o 200 tisíc korun. Úsek reprezentace mládeže hledal další možnosti účasti hráčů na 

kvalitních akcích u nás a v zahraničí a tak se nám podařilo obsadit přípravné turnaje mládeže. 

V průběhu roku byly VV v reakci na průběžné změny kalendáře prováděny výrazné aktualizace 

výdajových položek rozpočtu. V reakci na propad příjmů byly provedeny tři nejdůležitější změny ve 

výdajových položkách rozpočtu: 

 byla navýšena svazová dotace v položce Podpora šachových kroužků o 400 tisíc korun, 

 v položce Organizace sportu v KŠS bylo nejdříve v souladu s jednáním na schůzce vedením 
KŠS schváleno VV ŠSČR navýšení položky o 297.800 Kč. V posledním čtvrtletí roku byl KŠS VV 
navrženo další navýšení této položky ve výši 797.800 Kč na krytí zvýšených nákladů 
způsobených zhoršenou epidemickou situací, 

 Český olympijský výbor umožnil svazům zbývající dosud nevyčerpanou část výnosu z loterií 
převést do rezervního fondu. VV schválil jeho vytvoření a převedl zde částku 2.146.976 Kč. 

Po těchto a dalších dílčích úpravách skončilo hospodaření svazu přebytkem 296.904 Kč. V případě 

započtení převodu do rezervního fondu je hospodaření svazu záporné a hospodářský výsledek skončil 

ztrátou 1.850.073 Kč.  

Celková aktiva Šachového svazu k 31. prosinci 2020 jsou 16.425.573,27 Kč, z toho pohledávky činí 

80.134,47 Kč a náklady příštích období jsou 47.722,49 Kč. 

Celková pasiva jsou 16.128.669,25 Kč, z čehož závazky svazu činí 960.681,84 Kč. Největší závazek za 

dodavateli je faktura FIDE. Drtivá část závazků vyplývá z pracovněprávních vztahů. Veškeré závazky 

byly uhrazeny do konce ledna 2021. 

Celková rezerva svazu je na počátku roku 2021 cca 15,91 mil. Kč. V rezervním fondu svazu je 

2.146.976 Kč. Celkový vývoj hospodaření svazu od roku 2009 je shrnut v následující tabulce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Rok Příjmy Výdaje Hospod. výsledek Finanční rezerva  

2009 6 729 108 Kč 7 178 305 Kč - 449 197 Kč 2 492 892 Kč 

2010 6 148 376 Kč 5 114 758 Kč 1 033 618 Kč 2 043 695 Kč 

2011 5 944 920 Kč 5 195 979 Kč 748 941 Kč 3 077 313 Kč 

2012 18 432 236 Kč 14 660 094 Kč 3 772 142 Kč 3 826 254 Kč 

2013 11 578 319 Kč 11 653 851 Kč - 75 532 Kč 7 598 396 Kč 

2014 15 972 532 Kč 12 603 472 Kč 3 369 061 Kč 7 522 864 Kč 

2015 15 090 928 Kč 13 993 377 Kč 1 097 552 Kč 10 891 925 Kč 

2016 20 416 498 Kč 18 081 913 Kč 2 334 585 Kč 11 989 476 Kč 

2017 20 503 818 Kč 18 631 820 Kč 1 871 998 Kč 14 324 061 Kč 

2018 20 604 608 Kč 19 041 221 Kč 1 563 387 Kč 16 196 059 Kč 

2019 21 702 639 Kč 22 147 122 Kč - 444 483 Kč 17 759 446 Kč 

2020 20 484 227 Kč 20 187 323 Kč -1 850 073 Kč 15 909 373 Kč 

 

P1.1. a P1.2 Udržel se trend z minulých let mírného nárůstu členské základny.  

P2.7. Naše žádost o příspěvek v dotačním programu Investiční dotace byl nakonec nižší, tomu 

odpovídá i nižší než plánovaný výdaj v položce V17.15. 

P3.1. Z toho 7.610 Kč rapid turnaje, 4.870 Kč bleskové turnaje a 355.190 Kč ostatní turnaje.  

P3.3. V této položce jsou částečně ukryty i poplatky za FIDE rating. U některých soutěží jsou 

hrazeny s LOK dohromady a nejsou rozúčtovány.  

P3.6. Jedna z obětí epidemie, MČR v blesku se neuskutečnilo. 

P3.7. V průběhu roku byl počet podporovaných talentů rozšířen a proto i zvýšeny příjmy.  

P3.11. Další oběť epidemie, školení rozhodčích neproběhla.  

P4.4. Provize z prodeje reklamních předmětů a prodej licencí k užívání programu LearningChess.   



 
 

 

 

P5.1. Sponzorské dary, z toho MS seniorů 20 tis. Kč, MČR online blesk 35.500 Kč, soustředění juniorů 

a mládeže 60.000 Kč. 

P5.2. Kursové rozdíly a drobné přeplatky. 

V2.19. Náhradní akce pro mužskou a ženskou reprezentaci za neuskutečněné akce. Navíc spojeno 

s účastí nejlepších juniorů. 

V2.20 Kompenzace pořadatelům uskutečněných (30% z původní dotace) a neuskutečněných (15% 

z původní dotace) turnajů v této kapitole. 

V2.21. Výdaj kryt sponzorskými dary v položce P5.1. 

V4.14 Kompenzace pořadatelům uskutečněných (30% z původní dotace) a neuskutečněných (15% 

z původní dotace) turnajů v této kapitole.  

V5.1. Soustředění bylo nahrazeno mezistátním zápasem mužů ČR – Polsko.  

V10.11. Rozhodnutím VV navýšena položka v průběhu roku na 250 tis. Kč.  

V12.1. Nedočerpáno, protože nebyl odvysílán jeden běžný díl a speciál z neuskutečněného MČR 

v blesku. 

V12.10. Navýšeno rozhodnutím VV o nákup obleků pro mládežnickou reprezentaci na další roky.  

V16.2. V průběhu roku se kromě konference uskutečnila i schůzka se zástupci krajských šachových 

svazů.  

V17.1. Oproti předchozímu roku se výrazně zvýšila úhrada za teplo z minulé zimy.  

V17.8. Oprava materiálu se navýšila o kompletní generálku online šachů.  

V17.9. Do zásoby nakoupeny tonery do tiskárny. 

V17.14. Cena Evžena Gonsiora vyplacena Vojtěchu Plátovi.  

Návrh rozpočtu svazu na rok 2021 

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

takový rozpočet vykazoval ztrátu 3.1 mil. Kč a navíc se ukázalo, že v rozpočtu chybí další požadavky za 

cca 0,5 mil. Kč. Při jednání VV na 149. schůzi bylo dohodnuto, že rozpočet bude upraven tak, aby byl 

konferenci předkládán rozpočet s plánovanou ztrátou 2,0 mil. Kč. Při jednáních s jednotlivými správci 

kapitol byl takový rozpočet sestaven a je předkládán VV ke schválení.  

Komentář k jednotlivým položkám (bude takto předkládán i Konferenci)  



 
 

 

 

Příjmová část rozpočtu Šachového svazu je téměř ze čtyř pětin kryta dotacemi. V letošním roce jdou 

sportovní svazy do neznámého prostředí, protože je bude rozdělovat Národní sportovní agentura 

podle nových kritérií. V době sestavování rozpočtu nebyla dotace rozdělena a pravděpodobně 

nebude k dispozici ani během konference. Bohužel podle všech předběžných kalkulací nová pravidla 

nebudou pro malé neolympijské sporty příliš příznivá. Tomu odpovídají i předběžné kalkulace svazů, 

které si dělají podle dosud známých podmínek. Jedinou jistotu, kterou máme, že dotace NSA 

garantuje, že dotace nemohou klesnout pod 90% loňské skutečnosti. A právě tento odhad jsme 

použili pro sestavení rozpočtu.  

Protože se vlivem trvající nepříznivé epidemické situace propadnou i další příjmy svazu (např. 

v soutěžích družstev, kde příjmy byly již inkasovány v roce 2020 a v roce 2021 se snad soutěže znovu 

rozběhnou a výdaje s nimi spojené svaz mít bude, ale příjmy už ne), tak celkové příjmy se proti plánu 

roku 2020 propadnou o téměř 4,0 mil. korun. Proto je celkově návrh rozpočtu koncipován jako 

ztrátový, navrhován je hospodářský výsledek - 2.000.000 Kč.  

V návrhu rozpočtu na rok 2020 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která 

odpovídá výdajům v předchozím roce. Výdaje ve „sportovních“ kapitolách jsou kráceny a navíc jsou 

zatíženy velkou nejistotou, protože kalendář především mezinárodních akcí je velmi nejistý a 

především v kapitole mládeže nelze dnes naplánovat výdaje pro jednotlivé akce, a tak se přikročilo  

k jiné strategii. V rozpočtu jsou navrženy celkové výdaje na soutěže, které se budu upřesňovat na 

základě propozic akcí a k nim sestaveným nominacím a následně rozpočtům.   

S ohledem na předchozí informace i v letošním roce doporučuji konferenci přijmout usnesení, že VV 

ŠSCR je oprávněn provádět úpravy v rozpočtu roku 2021 schváleném Konferencí v závislosti na 

změněných vnějších podmínkách (úprava kalendáře světových soutěží, změněná výše příjmů apod.).    

Příjmové položky: 

P1.1. a P1.2. U členské základny optimisticky předpokládáme, že i přes současnou obtížnou situaci 

nedojde k výraznému propadu členské základny a tím k vybraným členským příspěvkům.  

P1.2. Celá částka je zpět vrácena KŠS v položce V10.5. 

P2.1. až P2.3. Plánováno krácení dotace na 90% loňské skutečnosti. 

P3.1. a P3.3. Předpokládaný propad v soutěžích jednotlivců a především v soutěžích družstev, kde, 

bude většina poplatků vybraných v roce 2020 započtena družstvům do sezony 2021/22 a nebude 

znovu vybírána. Obě položky je v některých případech složité účetně rozlišit, protože přicházejí 

v jedné platbě.  

P3.4 dto P3.3. Startovné již bylo vybráno v předchozí sezoně.  

P3.5 Extraliga 800 Kč a 1. liga 400 Kč. Zde se naopak předpokládá, že soutěže sezony 2020/21 budou 

dohrány.  



 
 

 

 

P3.7 Podíl rodičů na individuální přípravě je 33%. Příjem je vypočten z nových smluv uzavíraných od 

1. 5. 2021.  

P3.9. Předpokládá se, že většina cizinců bude v další sezoně registrována pro stejnou soupisku a tedy 

nebude platit nový poplatek.  

Nákladové položky:  

V kapitole 1. byly vypracovány dílčí rozpočty pro jednotlivé akce, i když není zdaleka jisté, zda se 

konkrétní akce v daných lokalitách uskuteční. Dají se očekávat přesuny v jednotlivých položkách 

podle vývoje situace.   

V1.18. Nová položka na turnaje, které FIDE a ECU v této době plánují uskutečnit v náhradě za akce, 

které se neuskuteční. 

V1.19. Úhrada části nákladů za start celkem čtrnácti reprezentantů v jednotlivých turnajích Pražského 

šachového festivalu pořádaného 1. ŠK Novoborský, z.s. 

V2.1.1. MČR mužů se odehraje formou uzavřeného turnaje, do které se bude část hráčů kvalifikovat 

z otevřeného polofinále.  

V2.4. Jedná se o dva turnaje, jeden náhradou za neuskutečněný turnaj v roce 2020.  

V2.13. Náklady na podzimní online přenosy utkání a na případnou náhradní soutěž pro družstva 

extraligy v jarních měsících.  

V3.1. a V 3.5. Celkové částky vyčleněné na soutěže ME a MS jednotlivců a družstev.  

Kapitola 4. Předpokládá se, že se uskuteční všechny soutěže mládeže s výjimkou MČR školních 

družstev, které již bylo pro tento rok zrušeno. 

V7.3. V rozpočtu nová položka, která byla dříve součástí jiných položek KR, tímto krokem se jen 

osamostatňuje.  

V7.4. Nová položka, ze které budou hrazeny náklady na školení zaměstnanců a externích 

spolupracovníků svazu (smluvní trenéři). Např. v letošním roce se plánuje školení v ovládání účetního 

Programu Pohoda. 

V9.1. V letošním roce dohodnuta snížená odměna se zpracovatelem LOK s ohledem na nižší zápočet 

turnajů.  

V5.6. Výrazné navýšení položky proto roku 2019. Snahou svazu je rozdělit podporu mládeži do oddílů 

na talentované šachisty cíleně. 



 
 

 

 

V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 26 Kč. Náklady hrazeny FIDE 2 krát ročně. V případě 

včasné platby poskytuje FIDE slevu nyní cca 5,0 %. Bonus je připsán k dobru v následující faktuře.  

V9.1. Zpracování LOK 42.000 Kč, zpracování FRL 36.000 Kč, zpracování LOK rapid 42.000 Kč.  

V9.2 Z toho licence Swiss-Manager 8.700 Kč.  

V10.2. Předpokládá se uzavření nové smlouvy na rok (původní dlouhodobá byla uzavřena na období 

2017 až 2020). 

V 10.9. Dle samostatného rozpočtu KM. Z toho odměna krajským manažerům 70.000 Kč, semináře a 

školení 70.000 Kč, příspěvek na mzdy učitelů 36.000 Kč, ceny do soutěží 30.000 Kč, 20.000 Kč 

propagační materiály, den dětí na Prague Chess Festivalu 25.000 Kč, rezerva 14.000 Kč. 

V11.1. Dotisk stávajících publikací 128.000 Kč, výroba nových metodických materiálů 10.000 Kč, videa 

pro trenéry 20.000 Kč, video přednášky 10.000 Kč, videa pro trenéry 20.000 Kč, příručka pro trenéry 

38.000 Kč.  

Kapitola 12. Zde byla upravena struktura výdajových položek pro větší přehlednost.  

V12.1. Smlouva s ČT na výrobu 11 dílů pořadu 340 000 Kč, produkční svazu 18 000 Kč, experti ve 

studiu 18 000 Kč, reklamní spoty - výroba 6 000 Kč. 

V12.2. Pronájem serveru, domény apod. 35 000 Kč, rozvoj a úpravy webu 50.000. 

V12.3. Online přenosy a komentovaná studia z akcí typu MČR, extraliga, extraliga dorostu apod. 

V12.5. Účast na výstavách, šachová šalina, simultánky na veřejnosti apod. 

V12.7. Výroční ceny 30 000 Kč, zpravodajství na webu a newsletter 30 000 Kč, reklama FB 10 000 Kč, 

vizuál - bannery, grafické návrhy apod. 20 000 Kč, tiskové konference 5 000 Kč, ceny do soutěží 10 

000 Kč, propagační materiály 40 000 Kč, propagační video ŠdŠ – VFstudio  25 000 Kč, fotoarchiv 5 000 

Kč. 

V15.1. Odměny členů vedení svazu za práce spojené s činností ve VV a vedení komisí. Předseda 

40.000 K, místopředseda 15.000 Kč, úsek reprezentace 10.000 Kč, STK, KM, KR, president svazu 5.000 

Kč. Odměna je hrubá a zahrnuje náklady na veškeré odvody a daně buď na straně zaměstnavatele či 

na straně fakturujícího.  

V15.10 Odměna členům komisí, kteří nedostávají jinou odměnu např. z titulu jejich manažerské 

smlouvy či za práci ve VV, rozdělovaná předsedy komisí. Rozdělení komisím navrhuje VV předseda 

svazu.  

V17.1 Roční nájem a služby Ostrava cca 32.000 Kč. Zbytek nájem v Praze. 



 
 

 

 

V17.2 Roční licence na účetní program Pohoda. 

V17.7. Pojištění majetku plus pojištění statutárních orgánů ŠSČR a KŠS proti škodám způsobeným 

výkonem funkce.   

Návrh metodiky pro rozdělení odměn  
V neveřejné příloze je k diskusi ve VV předkládán návrh zásad rozdělování mezd a odměn 
z jednotlivých položek rozpočtu. Je to materiál, který má upřesnit pravidla, pro odměňování 
především v situacích, kdy se jedná o činnost, která může být odměňována z různých kapitol 
rozpočtu. Materiál by bylo dobré po schválení v letošním roce otestovat, a pokud by se osvědčil, 
doplnit jej přímo do Ekonomické směrnice svazu.  
 
Změna Ekonomické směrnice ŠSČR 
Změna ES reflektuje změny poplatků FIDE dle platné směrnice FIDE (Handbook, 02. Financial 
Regulations) a opravuje pokladní limity - sjednocuje je, aby byly v hlavní části ES a v její příloze stejné.   
 
Diskuze: Po diskusi bylo schváleno hospodaření svazu v roce 2020 bez připomínek. Na návrh rozpočtu 
pro rok 2021 přišly ještě před projednáním ve VV některé připomínky. Tyto byly zapracovány do 
rozpočtu a po projednání se správci kapitol dospělé a mládežnické reprezentace byly provedeny 
úpravy některých výdajových položek. Navrhovaná ztráta hospodaření ve výši 2,0 mil. Kč byla 
dodržena a návrh rozpočtu po těchto úpravách byl schválen. 

K ES dohodnuto, že ke schválení budou Konferenci předloženy jen změny, které se týkají změn v 
příloze 1 ES ŠSČR „Členské příspěvky, poplatky a náhrady“. Změny v příloze 2 ES ŠSČR „Odměny při 
zajišťování sportovní činnosti“ budou projednány a schváleny na některé z příštích schůzí VV. 
 
Usnesení 150/5: VV ŠSČR schvaluje hospodaření ŠSČR v roce 2020. 
 
Usnesení 150/6: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh rozpočtu s projednanými změnami pro rok 
2021. 
 
Usnesení 150/7: VV ŠSČR schvaluje Základní přehled pravidel vyplácení mezd a odměn v ŠSČR. 
 
Usnesení 150/8: VV ŠSČR schvaluje návrh změny Ekonomické směrnice s projednanými změnami 
k předložení Konferenci ŠSČR. 

Usnesení 150/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.  
 
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2020 
 
Příloha 3: Rozvaha analyticky 
 
Příloha 4: Výsledovka analyticky 
 
Příloha 5: Pohledávky k 31. 12. 2020 
 



 
 

 

 

Příloha 6: Závazky k 31. 12. 2020 
 
Příloha 7: Návrh rozpočtu ŠSČR 2021 
 
Příloha 8: Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR 
 

8. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 jako uzavřený 
turnaj na 9 kol. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev starších žáků 2021. Mistrovství 
ČR družstev starších žáků 2021 uspořádá ŠO TJ Sokol Zaječice, z.s. ve dnech 29. až 30. května 2021 v 
Chrudimi. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2021. KM ŠSČR 
obdržela dvě nabídky na pořadatelství. KM ŠSČR rozhodla o pořadateli hlasováním v poměru 4:2. 
Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2021 uspořádá Šachová škola pat a mat, z.s., ve dnech 11. až 
13. června v Hotelu Don Giovanni v Praze. 
 
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021. KM ŠSČR 
obdržela dvě nabídky na pořadatelství. KM ŠSČR rozhodla o pořadateli hlasováním v poměru 5:0, 
jeden člen KM se jednání nezúčastnil. Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 uspořádá Šachová 
škola Světlá nad Sázavou v termínu od 6. do 13. března 2021 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad 
Desnou. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR družstev starších žáků 2021. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2021. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2021. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021. 
 
Komise mládeže ŠSČR udělila divoké karty pro Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2021 a divoké karty 
pro Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2021. 
 
Komise mládeže ŠSČR rozhodla zrušit Mistrovství ČR školních týmů v šachu 2021. Rozhodnutí o 
uspořádání či zrušení OP škol a KP škol je v kompetenci krajských KM. 
 
Komise mládeže pracuje na zapracování postupů krajských přeborníků 2020 a přímo postupujících 
2020 na Mistrovství Čech a Polofinále juniorů H18+20 2021. 
 



 
 

 

 

Diskuze: Probíráno téma tréninkových center mládeže na úrovni oddílů, což by mohlo mít pozitivní 
vliv na státní dotace. KM na toto téma připraví zprávu do příští schůze VV. 
 
Usnesení 150/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže. 
 
Úkol 150/3: Zpracovat zprávu na téma tréninkových center mládeže na úrovni oddílů – Z. Fiala 
 

9. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 
 
Ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 16:20 na ČT sport byla vysílána premiéra 231. dílu V šachu. 
 
Na sekretariát byly dodány reprezentační mikiny a trika. 
 
V lednu jsme s hospodářem ŠSČR pracovali na úpravě položek rozpočtu KMK. 
 
Obnovili jsme adresář odběratelů Newsletterů a také adresář novinářů. 
 
V lednu byl publikován poslední měsíční monitoring. Zavedli jsme nově týdenní monitoring, kdy 3-5 
zajímavých článků z uplynulého týdne budeme publikovat na web ŠSČR, jako rubriku „Čtení na 
víkend“. 
 
Projednali jsme nabídku pana Gráfa – šachová káva.  
 
Zpracováváme podklady pro stanovení tří úrovní spolupráce mezi ŠSČR  a prodejcem zboží s logem 
svazu. 
 
Projednáváme nabídku p. Koutného, kterého oslovil TV Seznam ve věci YouTube kanálu RaP šachy a 
dodávání šachového obsahu na web Seznamu. P. Koutný nabídl spolupráci ŠSČR v tomto projektu. 
Nabídka je součástí neveřejné přílohy. 
 
Dne 10. 2. 2021 bude na webu chess.cz zveřejněno grantové řízení na popularizaci šachu. V příloze 
pro 150. Schůzi VV ŠSČR přikládáme materiály grantu. 
 
Dále jsme na webu, Instagramu a Facebooku informovali šachovou veřejnost o nespočetném 
množství aktivit, turnajů, online událostí atd. Pro členy ŠSČR byl přichystán únorový newsletter. 
 
Usnesení 150/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 9: Grant na popularizaci šachu 
 
Příloha 10: Newsletter 2/2021 
 



 
 

 

 

Příloha 11: Monitoring médií 1/2021 
 

10. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byly vyhodnoceny záměry přidělení statutů MČR 2021 dle obdržených žádostí (jen ty původní): 

 

čtyřčlenná družstva: 15. - 18. července Pardubice (AVE-KONTAKT, s. r. o.) 
bughouse: 17. července Pardubice (AVE-KONTAKT, s. r. o.) 
bleskový maratón: 19. - 20. července Pardubice (AVE-KONTAKT, s. r. o.) 
Fischerovy šachy: 20. července Pardubice (AVE-KONTAKT, s. r. o.) 
 
Byl vypsán konkurz na pořadatele MČR 2021 čtyřčlenných družstev v rapid šachu a bleskovém šachu 

(uzávěrka přihlášek 28. února). 

 

STK přijala 2 usnesení (již zveřejněna) řešící práva oddílů přihlásit své družstvo do ligových soutěží 

ročníku 2021/2022. 

Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele MČR 2021 mužů: 

17. - 26. září ve Zlíně, pořadatelem ŠK Zlín, z.s. 

 

Diskuze: Probírány podmínky účasti na MČR mužů ve Zlíně. STK spolu s KRÚ připraví do příští schůze 

VV rozpis turnaje. Diskutována též případná náhrada za zrušené soutěže družstev po případném 

rozvolnění vládních opatření. 

 

Usnesení 150/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

Úkol 150/4: Připravit podmínky účasti na MČR mužů ve Zlíně a zpracovat rozpis turnaje – STK, KRÚ 
 

11. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Ve spolupráci s předsedou a hospodářem byla přes dotační portál NSA podána žádost o klíčovou 

dotaci Podpora sportovních svazů 2021. 

 

Na MŠMT bylo podáno finanční vypořádání a závěrečné vyhodnocení investiční dotace 2020. 

 

https://dotacesport.cz/


 
 

 

 

Ve spolupráci s předsedou byla zaslána pozvánka na Konferenci ŠSČR 2021, která proběhne online. 

 

Shromažďujeme podklady do Výroční zprávy ŠSČR 2020. 

 

Ve spolupráci s VV byl vypracován náhradní online program za zrušené ligové soutěže. 

 

Ke statistickému šetření členské základny byla České unii sportu poslána členská základna ŠSČR k 31. 

12. 2020. 

 

L. Záruba se jako zástupce ŠSČR zúčastnil dvou online konferencí KŠS: Moravskoslezské a 

Jihomoravské. 

 

Byly vyhotoveny smlouvy s pořadateli MČR D18-D20, MČR družstev starších žáků a MČR družstev 

mladších žáků. 

 

Byla proplacena faktura FIDE za druhé pololetí roku 2020. 

 

Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost o titul WCM pro Štěpánku Schirmbeck. 

 

Diskuze: Diskutována propagace náhradního online programu za zrušené ligové soutěže. Dohodnuto 

kontaktování kapitánů oddílů. 

  

Usnesení 150/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 150/5: Kontaktovat oddílové kapitány ohledně náhradního online programu za zrušené soutěže 
družstev – sekretariát 
 

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

Aktualizace členské základny 
Ve druhé polovině ledna byly na všech více jak 500 oddílů zaslány seznamy k aktualizaci údajů o 

členech na rok 2021. Ještě během ledna stihlo svou povinnost splnit 64 z nich, přičemž počet 

registrací zatím odpovídá běžným letům a nezaznamenali jsme jejich pokles z důvodů covidové 

opatrnosti. 

 

Během ledna 2021 bylo na základě zaslaných Žádostí o členství v ŠSČR zaregistrováno 68 nových 

členů. Přičinil se hlavně oddíl ŠK JOLY Lysá nad Labem, který registroval hned 48 nových dětí. 

Děkujeme, jen tak dál!  

https://www.chess.cz/online-jarni-souteze-sscr/


 
 

 

 

 
Výzvu k platbě příspěvku na rok 2021 (zůstává 400 Kč) jsme rozeslali i všem individuálním členům. 
Jejich počet stoupl během ledna na 20.  
 
Usnesení 150/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
 

13. Různé 
 
Termín 151. schůze VV ŠSČR 

151. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 23. 3. 2021 od 13:30 v Praze na Strahově. 

 

14. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 17:19. 

 

 

......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 150/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 149. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 150/2: VV ŠSČR schvaluje program 150. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 150/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 150/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

Usnesení 150/5: VV ŠSČR schvaluje hospodaření ŠSČR v roce 2020. 

Usnesení 150/6: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh rozpočtu s projednanými změnami pro rok 

2021. 

Usnesení 150/7: VV ŠSČR schvaluje Základní přehled pravidel vyplácení mezd a odměn v ŠSČR. 

Usnesení 150/8: VV ŠSČR schvaluje návrh změny Ekonomické směrnice s projednanými změnami 

k předložení Konferenci ŠSČR. 

Usnesení 150/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 150/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže. 
Usnesení 150/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 150/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 150/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 150/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
 
Soupis nových úkolů: 



 
 

 

 

 
Úkol 150/1: Uskutečnit zkušební online seminář pro Konferenci 2021 – M. Petr a sekretariát 

Úkol 150/2: Nejpozději do 19. 2. 2021 zveřejnit na webu všechny podkladové materiály ke Konferenci 

2021 a informovat oprávněné delegáty a hosty - sekretariát 

Úkol 150/3: Zpracovat zprávu na téma tréninkových center mládeže na úrovni oddílů – Z. Fiala 
Úkol 150/4: Připravit podmínky účasti na MČR mužů ve Zlíně a zpracovat rozpis turnaje – STK, KRÚ 
Úkol 150/5: Kontaktovat oddílové kapitány ohledně náhradního online programu za zrušené soutěže 
družstev – sekretariát 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 149. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 31. 12. 2020 
Příloha 3: Rozvaha analyticky 
Příloha 4: Výsledovka analyticky 
Příloha 5: Pohledávky k 31. 12. 2020 
Příloha 6: Závazky k 31. 12. 2020 
Příloha 7: Návrh rozpočtu ŠSČR 2021 
Příloha 8: Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR 
Příloha 9: Grant na popularizaci šachu 
Příloha 10: Newsletter 2/2021 
Příloha 11: Monitoring médií 1/2021 
 
 
 


