
 
 

 

 

Zápis ze 151. schůze VV ŠSČR 

Online, 23. března 2021 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR), Bohumír Sunek 

(předseda RK), Petr Pisk (manažer reprezentace mládeže), Jan Lamser (předseda EK), Evžen Pospíšil 

(předseda TK), Josef Bednařík (předseda KMK) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:39 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.  

 

2. Schválení zápisu ze 150. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 151/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 150. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 150. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 151. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 150. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 151. 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 KRÚ M. Konopka 

8 Zpráva předsedy KM Z. Fiala 

9 Zpráva TK E. Pospíšil 

10 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 

11 Zpráva předsedy STK J. Malec 

12 Zpráva sekretariátu F. Štross 



 
 

 

 

13 Zpráva předsedy OK V. Novotný 

14 Různé   

15 Závěr   

 

Usnesení 151/2: VV ŠSČR schvaluje program 151. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 10. 2. - 22. 03. 2021: 

VV ŠSČR schválil předložený Zápis z průběhu hlasování per rollam Konference Šachového svazu České 
republiky z. s. a předložený zápis z Konference Šachového svazu České republiky z. s. 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 151/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Národní sportovní agentura rozdělila finanční prostředky v dotačním programu Podpora sportovních 

svazů. Oproti původním předpokladům a avizovaným kritériím byla podpora stanovena na 105 % 

loňské výše dotace. Pro ŠSČR to znamená příznivou zprávu, obdrželi jsme o 2 245 039 Kč více, než 

bylo naplánováno ve schváleném rozpočtu ŠSČR na rok 2021 (zde). Rozhodnutí o výši dotace dorazilo 

15. března, finanční prostředky pak 18. března. 

Zajímavá je nová aplikace MŠMT, která mapuje sportovní dotace v letech 2018 až 2020, najdete ji 

zde.  

Prezident ŠSČR V. Novotný společně se zástupci dalších svazů jednal 1. března s premiérem A. 

Babišem o situaci v NSA, vyplácení dotací a restartu sportu. Premiér si vyžádal vznik komplexního 

materiálu k otevírání sportu, který byl následně 12. 3. projednán Národní radou pro sport. 

FIDE a ECU 
V dotačním programu FIDE na podporu veteránů uspěla přihláška ŠSČR pro Jana Kalendovského 

(zde), s přihláškou do programu na podporu otevřených turnajů uspěli organizátoři Czech Openu 

(zde). Gratulujeme! 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/hospodareni/
https://www.msmt.cz/nova-aplikace-msmt-mapuje-sportovni-dotace-2018-2020
https://www.fide.com/news/979
https://new.fide.com/news/973


 
 

 

 

Velmi silné obsazení by měl mít Evropský klubový pohár, který ECU pořádá online od 27. do 31. 

března. Startovní listinu najdete zde. Účastní se hned několik českých týmů, ŠSČR podpořil start 

reprezentantů i juniorů. Od 10. dubna bude probíhat online ME amatérů (informace najdete zde). 

Mistrovství Evropy jednotlivců jako kvalifikace na Světový pohár by se mělo hrát hybridním 

způsobem od 22. do 30. května. 

Různé 

Rád bych poděkoval všem delegátům historicky první online Konference ŠSČR za konstruktivní 

diskuze. Konference byla vysílána online, její záznam můžete zhlédnout zde.  

Natočil jsem dva díly nového formátu Nad dotazy šachistů (zde). Všechny dotazy členů jsou vítány na 

adrese martin.petr@chess.cz. 

Na neděli 21. března jsem připravil komentovaný online přenos z utkání národních týmů lig 

chess.com (zde). 

Diskuze: M. Petr dále informoval o rezignaci členky VV ŠSČR a předsedkyně Komise rozhodčích Jiřiny 

Prokopové na obě své funkce, poděkoval ji za práci pro ŠSČR a popřál hodně úspěchů v její nové 

pracovní pozici na Tornelo.com. VV ŠSČR bude prozatím fungovat v pěti členech, náhrada v komisi 

rozhodčích se hledá. 

Usnesení 151/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

7. Zpráva předsedy KRÚ 
 

Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 

Reprezentační smlouvy  

KRÚ předkládá ke schválení smlouvy na rok 2021 pro reprezentanty (10 smluv), reprezentantky (11 

smluv) a kapitány obou reprezentací (2 smlouvy). Smlouvy jsou přílohou v sekci „Neveřejné“. 

 

Nejbližší reprezentační akce 

Od 27. do 31. března se uskuteční na platformě Tornelo Evropský klubový pohár.  KRÚ bere turnaj 

prestižně, jako přípravu pro další soutěže. Vzhledem k absenci jiných akcí ji stavíme na úroveň 

soustředění. Sestavili jsme tým složený z reprezentantů (Thai Dai Van Nguyen, Peter Michalík, 

Vojtěch Plát, Jiří Štoček, Jan Krejčí, hrajícím kapitánem bude Zbyněk Hráček). David Navara a Vlastimil 

Babula byli v době vzniku týmu již na soupiskách jiných celků (Nový Bor, respektive Werder Brémy). 

Hráči obdrží honoráře a připraví se na další soutěže.  

Dále připravujeme pro ženskou reprezentaci zápas v rapid šachu s českými juniory. Naváže se tak na 

vzájemné dramatické utkání, které proběhlo loni v létě v Pardubicích. Hrát by se mělo v sobotu 24. 

dubna.  

http://chess-results.com/tnr550240.aspx?lan=1
https://www.europechess.org/european-online-amateur-chess-championship/
https://www.facebook.com/chess.cz/videos/228898698950457
https://www.chess.cz/nad-dotazy-sachistu/
https://youtu.be/pwImOfAJm-c


 
 

 

 

Na duben ještě uvažujeme o dalším turnaji reprezentantů, hraném rapidem.  

Mitropa 2021 

Švýcarští organizátoři letošní Mitropy tento týden rozhodli, že se akce přeci jen uskuteční, a to 

hybridním způsobem v termínu od 3. do 12. května. Týmy mají potvrdit účast do 1. dubna, konkrétní 

sestavy se mají nahlásit do 15. dubna.  České týmy mužů i žen se soutěže zúčastní, pokud nám bude 

povoleno vše z hlediska proticovidových opatření.  V hrací místnosti by mělo být 10 osob (4 hráči, 4 

hráčky, 2 rozhodčí). Zatím předpokládáme, že soutěž odehrajeme v Praze a oslovili jsme možné 

organizátory. Vzhledem k tomu, že se Mitropa uskuteční před další důležitou akcí, která se také bude 

hrát hybridně (viz další bod), bereme to jako dobrou přípravu a postavíme v obou sekcích kvalitní 

týmy za účasti reprezentantů. Zájem mezi nimi o Mitropu 2021 je. 

 

Evropská kvalifikace na Světový pohár 

Tento turnaj se měl původně nazývat Mistrovstvím Evropy jednotlivců v hybridním šachu, podle 

posledních zpráv od Petra Piska to ale bude „Evropská kvalifikace na Světový pohár 2021“, což je i 

primární účel soutěže. Hrát se má od 22. do 30. května a v současné době čekáme na propozice, 

které se mají objevit každým dnem. Hrát by se mělo vyřazovacím způsobem, právo účasti by měli mít 

všichni hráči s ratingem nad 2550 a kromě toho může každá federace nominovat 5 dalších hráčů. I 

zde počítáme s početným zastoupením našich reprezentantů. Máme nyní 10 hráčů s ratingem přes 

2550, od toho se bude odvíjet celkový počet účastníků. I zde předpokládáme jako místo konání 

Prahu. 

Stále se tedy počítá s tím, že ME mužů proběhne v létě klasickým způsobem v Reykjavíku, a ME žen 

v srpnu v Iasi (Rumunsko). 

Diskuze: Probíráno organizační zajištění Mitropy v hybridním režimu. K předloženým reprezentačním 

smlouvám zazněly mírné připomínky, které budou ještě zapracovány. 

Usnesení 151/5: VV ŠSČR schvaluje předložený seznam reprezentantů s navrženými rozpočtovými 

částkami a dopracováním smluv pověřuje sekretariát, Martina Petra a Jana Malce. 

Usnesení 151/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ.  

 

Úkol 151/1: Dopracovat připomínky k reprezentačním smlouvám – sekretariát, Martin Petr, Jan 

Malec 

 

Úkol 151/2: Potvrdit organizátorům naši účast na letošní Mitropě – KRÚ/sekretariát 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu KM uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2021. 
 
KM ŠSČR přeložila Mistrovství ČR na náhradní termín na konci června. Mistrovství ČR mládeže a 
Mistrovství ČR juniorek a dorostenek se bude hrát od 22. do 29. června. Mistrovství ČR juniorů a 
dorostenců začne 21. června. Důvodem přeložení byla skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR 
neodpovědělo do 25. února pořadateli ani ŠSČR na žádost o výjimku pro pořádání akce. 
KM ŠSČR aktualizovala termínový kalendář soutěží mládeže. KM ŠSČR chce mládeži umožnit, aby 
mohla hrát šachové soutěže. KM ŠSČR nechce rušit soutěže, dokud nebude zjevné, že to jinak nejde. 
Pro KM ŠSČR jsou prioritou partie hrané vážným tempem. 
 
KM ŠSČR schválila projekt Podpory šachových oddílů a kroužků. S ohledem na dlouhodobé přerušení 
soutěží z důvodu protiepidemiologických opatření rozhodla KM ŠSČR, že se do projektu budou 
započítávat účasti v turnajích za poslední dva roky, tedy od  1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 
 
Předseda KM ŠSČR předkládá VV ke schválení projekt KTCM pro rok 2021. Návrh projektu je 
výsledkem jednání pracovní skupiny ke KTCM (předseda ŠSČR, předseda KM ŠSČR, předseda TK ŠSČR 
manažer KTCM, manažer mládežnické reprezentace ŠSČR a reprezentační trenér mládeže). 
 
Usnesení 151/7: VV ŠSČR schvaluje Projekt KTCM 2021. 
 
Usnesení 151/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. 
 
Úkol 151/3: Zveřejnit schválený projekt KTCM na webu – KM/sekretariát. 
 
Příloha 2: Projekt KTCM 
 

9. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK uvedl E. Pospíšil. 
 
Klub aktivních trenérů 
Trenérská komise se domluvila na vytvoření a provozování Klubu aktivních trenérů, za těchto 
podmínek. Účast je dobrovolná na základě přihlášky, členský příspěvek 100 Kč ročně, databáze bude 
veřejně dostupná na stránkách šachového svazu, pro členy bude pořádána vzdělávací přednáška 1x 
měsíčně a každé čtvrtletí budou mít možnost nákupu na Chessbase s 50% slevou. 
 
Hlavním cílem je: 
 

1. Vytvořit skupinu špičkových trenérů, kteří jsou aktivní, mají zájem na dalším vzdělávání a 
mohou být využívání pro repre, T2 -T4, Krajská střediska talentované mládeže apod. 

https://app.chess.cz/kat


 
 

 

 

 
2. Jednou měsíčně bude probíhat webinář spojený s výměnou zkušeností mezi trenéry 

 
3. Informace o trenérech budou přístupné veřejnosti tak, aby byl možný přímý kontakt na 

trenéra 

 
Usnesení 151/9: VV ŠSČR schvaluje záměr vytvoření a provozování Klubu aktivních trenérů. 
 
Usnesení 151/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

10. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 
 
V pondělí 8. 3. 2021 na ČT sport byla vysílána premiéra 232. dílu V šachu. 
 
Kladně se uchytila rubrika Čtení na víkend, která vychází každý pátek/sobotu na našem webu. 
V rubrice jsou vždy publikovány zajímavé šachové články uplynulého týdne napříč všemi médii ČR. 
V příloze zprávy KMK přinášíme shrnutí únorových Čtení na víkend. 
 
Finalizujeme spolupráci prodeje šachové kávy s panem Gráfem, ze které bude mít ŠSČR provizi 
z prodeje. 
 
Na webu chess.cz jsme publikovali článek a v sekci KMK také přílohu ke komerční spolupráci mezi 
ŠSČR a dalším subjektem. Dokument obsahuje úrovně plnění při prodeji produktů nesoucí logo ŠSČR, 
dále také možnost umístění reklamy na úvodní stranu webu chess.cz, kde je nově vytvořen banner. 
Dokument je k přečtení zde. 
 
Pracujeme na úpravě loga ŠSČR (barevné pozadí) pro jednotlivé komise ŠSČR tak, aby články 
publikované na našem webu byly jednoduše rozlišitelné, od které komise jsou publikovány.  
 
Zajistili jsme propagaci online soutěží ŠSČR, dále plánujeme propagaci Online MČR v bleskovém 
šachu. 
 
Komunikujeme se zástupci organizátorů Olympijského festivalu. Pro šachy bude připraven prostor dle 
požadavků z minulého roku v Praze i Brně. 
 
Dne 10. 3. 2021 byl ukončen příjem žádostí do grantového řízení na popularizace šachu 2021. Celkem 
nám přišlo 26 žádostí s rozpočty dosahující téměř 1,8 milionu! V neveřejné příloze jsou uvedeny 
jednotlivé granty, žadatelé, aj. V druhé, také neveřejné příloze jsou uvedeny podpořené granty a výše 
rozdělených financí.  
 
Dále jsme na webu, Instagramu a Facebooku informovali šachovou veřejnost o nespočetném 
množství aktivit, turnajů, online událostí atd. Pro členy ŠSČR byl přichystán březnový newsletter. 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/03/Pravidla-komer%C4%8Dn%C3%AD-spolupr%C3%A1ce-se-%C5%A0S%C4%8CR.pdf


 
 

 

 

 
Usnesení 151/11: VV ŠSČR schvaluje rozdělení Grantu na popularizaci šachu 2021 dle předloženého 
návrhu KMK. 
 
Usnesení 151/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 3: Newsletter 3/2021. 
 
Příloha 4: Monitoring 2/2021 
 

11. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 

Byl vypsán opakovaný konkurz na pořadatele MČR 2021 čtyřčlenných družstev v rapid šachu a 

bleskovém šachu (uzávěrka přihlášek 14. dubna). 

Byl schválen rozpis MČR 2021 mužů. 

Připravuje se anketa družstvům 1. a 2. ligy o možnosti v sezóně 2021/2022 hrát víkendová 2kola, 

včetně varianty dvojiček jako je v Extralize. 

 

Usnesení 151/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

12. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Již jsme od Národní sportovní agentury obdrželi dotaci v programu Podpora sportovních svazů 2021, 

která činí 15.745.039 Kč. Zatím to ku prospěchu činovníků sportovních svazů vypadá, že problematika 

dotací nebude v NSA zatížena takovou byrokratickou zátěží, jako tomu bylo ze strany MŠMT. 

 

Ve spolupráci s hospodářem a předsedou svazu bylo na MŠMT podáno vyúčtování neinvestičních 

dotací 2020 v programech REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU. Vyúčtování již bylo ze strany 

MŠMT zkontrolováno a uzavřeno. 

 

Do záslužného programu FIDE na podporu šachových veteránů jsme přihlásili šachového historika 

Jana Kalendovského a velmistra Jiřího Lechtýnského. Mezi dvanáctku podpořených byl komisí FIDE 

vybrán Jan Kalendovský, gratulujeme!  

 

https://www.fide.com/news/979


 
 

 

 

Ve spolupráci s VV byla připravena první online Konference ŠSČR. 

 

Probíhá vývoj webové aplikace k projektu Trenérské komise – Klub aktivních trenérů. 

 

FIDE jsme do připravované knihy ke stoletému výročí založení mezinárodní šachové federace v roce 

2024 poskytli fotografie týkající se pražské olympiády 1931. 

 

Na online Evropský klubový pohár jsme zaregistrovali čtyři české týmy. 

 

České unii sportu jsme zaslali podklady do ročenky ČUS za rok 2020. 

 

Českému statistickému úřadu jsme poskytli vyžádaný výkaz o úplných nákladech práce. 

 

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

 

Byly vyhotoveny smlouvy s pořadateli MČR mužů, MČR juniorů U18 a U20, MČR U8, dále 

reprezentační smlouvy mužů a žen 2021 a sponzorské smlouvy k online soutěžím 2021. 

 

Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost o titul FM pro Martina Fargače. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2021 zatím splnilo a zaplatilo za test 8 lidí. 

 

Byly vytvořeny certifikáty pro úspěšné trenéry 1. třídy. 

 

Po dohodě s předsedou a hospodářem svazu jsme si pronajali menší skladovou místnost ve 3. patře. 

 

Usnesení 151/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

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

Aktualizace členské základny 
k 19. 3. prošlo aktualizací údajů 18.405 členů ze 445 klubů. Znatelně stoupl počet členů bez 
registrace, který činí 7293, tedy téměř 40 %. Nových členů bylo od počátku roku zaregistrováno 148, 
což je též významný, ale očekávaný pokles. Plných 55 oddílů (průřezově ze všech krajů) ještě 
neposlalo aktualizovaný seznam členů, za což jim hrozí sankce. 
 
Změna členů v OK 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/konference/konference-sscr-2021/
https://app.chess.cz/kat


 
 

 

 

Bývalý předseda OK a generální sekretář ŠSČR František Štross navrhuje svou výměnu za Jiřího 
Krejnického, který komisi dlouho vedl za předsednictví V. Sejkory, P. Herejka a V. Novotného. VV 
ŠSČR děkuje Františkovi za veškerou odvedenou práci a přeje Jiřímu do práce v OK mnoho elánu.  
 
Usnesení 151/15: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci F. Štrosse na funkci člena OK a jmenuje členem 
OK Jiřího Krejnického. 
 
Usnesení 151/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
 
Úkol 151/4: Aktualizovat kontakty Organizační komise na webu - sekretariát 
 

14. Různé 
 
Termín 152. schůze VV ŠSČR 

152. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 27. dubna 2021 od 13:30 online či osobně v Praze na 

Strahově. 

 

15. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 17:35. 

 

 

......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 151/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 150. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 151/2: VV ŠSČR schvaluje program 151. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 151/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 151/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.  

Usnesení 151/5: VV ŠSČR schvaluje předložený seznam reprezentantů s navrženými rozpočtovými 

částkami a dopracováním smluv pověřuje sekretariát, Martina Petra a Jana Malce. 

Usnesení 151/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ.  

Usnesení 151/7: VV ŠSČR schvaluje Projekt KTCM 2021. 
Usnesení 151/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. 
Usnesení 151/9: VV ŠSČR schvaluje záměr vytvoření a provozování Klubu aktivních trenérů. 
Usnesení 151/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
Usnesení 151/11: VV ŠSČR schvaluje rozdělení Grantu na popularizaci šachu 2021 dle předloženého 
návrhu KMK. 



 
 

 

 

Usnesení 151/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 151/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Usnesení 151/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 151/15: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci F. Štrosse na funkci člena OK a jmenuje členem 
OK Jiřího Krejnického. 
Usnesení 151/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 150. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Projekt KTCM 
Příloha 3: Newsletter 3/2021. 
Příloha 4: Monitoring 2/2021 
 
 
 
 


