
 
 

 

 

Zápis ze 152. schůze VV ŠSČR 

Praha, 27. dubna 2021 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR), Jan Sikora (předseda 

KR), Venuše Souralová (ŠDŠ), Ladislav Záruba (sportovní sekretář), Bohumír Sunek (předseda RK), Petr 

Pisk (manažer reprezentace mládeže), Evžen Pospíšil (předseda TK), Josef Bednařík (předseda KMK), 

Lukáš Vlasák (KPT) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 15:35 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 

Schůze začala později oproti předem plánovanému času (13:30) vzhledem k účasti členů VV ŠSČR na 

posledním rozloučení s Jaroslavem Fuksíkem. 

 

2. Schválení zápisu ze 151. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 152/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 151. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 151. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 152. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 151. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 152. schůze VV ŠSČR M. Petr 

4 Kontrola úkolů F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR M. Petr 

6 Zpráva předsedy KM Z. Fiala 

7 Šachy do škol V. Souralová 

8 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 

9 Zpráva předsedy STK J. Malec 



 
 

 

 

10 Zpráva předsedy EK J. Lamser 

11 Zpráva sekretariátu F. Štross 

12 Zpráva KRÚ M. Konopka 

13 Zpráva předsedy OK V. Novotný 

14 Různé   

15 Závěr   

 

Usnesení 152/2: VV ŠSČR schvaluje program 151. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 

  

Usnesení 152/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Bohužel, snahy celého sportovního prostředí v rozvolňování protiepidemických opatření v oblasti 

sportu prozatím nebyly příliš úspěšné. S nástupem nového ministra zdravotnictví se narychlo změnila 

již schválená možnost setkávání 20 lidí venku a 10 lidí uvnitř. Jednání dál pokračují. 

FIDE a ECU 
Hned 3 zástupci napříč politickým spektrem reprezentovali ČR na přátelském turnaji ECU pro členy 

parlamentů evropských zemí. Václav Klaus ml., Mikuláš Ferjenčík a Roman Žamboch obsadili celkové 

6. místo. Děkujeme za reprezentaci! 

ŠSČR ve spolupráci s dalšími účastnickými zeměmi připravuje historicky první hybridní akci na území 

České republiky, Mitropa Cup, jehož výsledky by se měly započítávat na FIDE rating. Společně s ECU 

pak připravujeme hybridní kvalifikaci na Světový pohár. 

Různé 

Úspěchem skončil 2. ročník Betsys otevřeného MČR v online bleskovém šachu. Přihlásilo se 400 hráčů 

a hráček, zvítězil David Navara. Stejně jako v loňském roce Česká televize vysílala MČR přímým 

přenosem na webu / HbbTV. Pořad si můžete zpětně pustit zde. O turnaji se zmínila i další média, 

například Lidové noviny, Radiožurnál, sport.cz nebo novinky.cz. Velké poděkování za organizaci 

turnaje a sehnání sponzorů patří Vojtovi Plátovi. Na YouTube ŠSČR si můžete pustit závěrečné 

zhodnocení a losování věcných cen. 

https://tornelo.com/chess/orgs/europechess/events/european-parliamentary-friendship-online-chess-tournament/divisions/default/teams
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213078745-sachy/221254002460001-mcr-v-online-bleskovem-sachu-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=CU5Mb-HPYJc


 
 

 

 

V Muzeu Blanenska jsme společně s Vlastíkem Chládkem a ředitelkou muzea paní Komínkovou 

otevírali šachovou výstavu. Byl jsem hostem podcastu šachuj.cz. Připravil jsem online přenos ze 

zápasu ženské a mládežnické reprezentace. 

Společně s hospodářem a místopředsedou ŠSČR Rostislavem Svobodou jsme se věnovali personální 

situaci v Komisi rozhodčích (o rezignaci Jiřiny Prokopové již byla zmínka v minulém zápise ze 151. 

schůze VV ŠSČR). Komisi rozhodčích povede mezinárodní rozhodčí Jan Sikora.  

Diskuze: Nový předseda KR J. Sikora poděkoval za důvěru a představil svoje nejbližší cíle a plány. Rád 

by nejprve doplnil KR za Jiřinu Prokopovou a Jaroslava Benáka. Nejbližším úkolem je pak překlad 

pravidel FIDE pro online hru. Do budoucna by rád blíže spolupracoval s krajskými komisemi 

rozhodčích a inspiroval se fungováním tohoto úseku v okolních zemích. Jedním z cílů je, aby si každý 

větší oddíl u nás vychovával vlastní rozhodčí. 

 

Usnesení 152/4: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Jiřiny Prokopové na funkci členky VV ŠSČR a 

předsedkyně KR ŠSČR. VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Jaroslava Benáka na funkci člena KR ŠSČR. 

Usnesení 152/5: VV ŠSČR jmenuje Jana Sikoru předsedou KR ŠSČR. 

Usnesení 152/6: VV ŠSČR schvaluje předložené vyúčtování online turnajů na Tornelo.com a rozpočet 

online MČR na chess.com.   

Usnesení 152/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.   

6. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
KM ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR dětí do 8 let, které se uskuteční od 15. do 16. května 
v Nových Hradech. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2021. 
  
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2021. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 10 let 2021. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2021. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2021. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR juniorek a Polofinále Mistrovství ČR juniorů 
2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kGD86TYIDjE
https://www.sachuj.cz/sachuj-cast-8-martin-petr-jsem-rad-kdyz-mohu-veci-posouvat-kupredu/
https://www.youtube.com/watch?v=UNzwvZ9Uccw


 
 

 

 

KM ŠSČR průběžně vyhodnocovala protiepidemiologická opatření v ČR v souvislosti se soutěžemi 
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. 
 
Usnesení 152/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. 
 

7. Šachy do škol 
 

Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 
Momentálně probíhá předposlední měsíc online soutěže (ŠDŠ a Šachy Dolmen), v březnu se 

zúčastnilo 103 dětí z 20 škol. O výsledcích pravidelně informuji s pomocí KMK běžnými svazovými 

kanály, rozesílám ceny dle naplánovaného rozpisu.  

V Ostravě máme opět nové zájemce – studentky o výuku šachu (spolupráce s Korunkou), tyto směřuji 

na online kurz  T4.  Začínají se mi ozývat nové školy se zájmem o vstup do ŠDŠ a o zajištění kvalifikace 

k výuce šachu pro svoje pedagogy.  

Byla jsem oslovena portálem  Chesslang.com s nabídkou online výukového portálu, který po bližším 

prozkoumání vypadá zajímavě („něco jako šachové Teams“), ovšem vzhledem k vysokým nákladům je 

nutné případnou spolupráci důkladně zvážit, požádala jsem o konzultaci trenérskou komisi.  

Byla jsem oslovena  MastersGambit s nabídkou sponzorovat seriál turnajů pro děti, ovšem s přáním, 

aby se tento uskutečnil ještě v tomto pololetí. Uskutečnit několikatýdenní seriál akcí (na způsob již 

proběhlé Velké ceny) již v tak krátké době však nepovažuji za reálné (po zvážení stavu, v jakém se teď 

nachází provoz školních kroužků), navíc dokončujeme online soutěž. Nabídla jsem místo toho 

jednorázový větší turnaj na konci roku nebo seriál turnajů, který by probíhal v příštím školním roce 

souběžně s 2. ročníkem online soutěže. 

Diskuze: Vyžádány statistiky online výukového portálu LearningChess včetně srovnání stavu před a 

během koronavirové epidemie včetně doporučení, zda nadále prodlužovat smlouvu, která končí 

v září tohoto roku. 

Usnesení 152/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
 
Úkol 152/1: Vypracovat statistiky LearningChess včetně srovnání stavu před a během koronavirové 
epidemie a doporučit, zda prodloužit smlouvu – V. Souralová a sekretariát.  
 

8. Zpráva předsedy KMK 
 



 
 

 

 

Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík. 
 
V úterý 6. 4. 2021 na ČT sport byla vysílána premiéra 233. dílu V šachu. 
 
Novinářům jsme rozeslali TZ a pozvánku na téma: 

 Šachové soutěže běží online, na MČR v blitzu se představí i Navara 

 Navara ovládl MČR v online bleskovém šachu před Michalíkem a Půlpánem 
 

Na webu chess.cz jsme zprovoznili nový banner, který bude sloužit k reklamním účelům. 

Nově mohou šachoví fanoušci zakoupit Šachovou kávu. 

Komunikujeme s ČOV ohledně blížících se Olympijských festivalů v Praze a Brně. 

Komunikujeme se zástupcem fa Merchator, která zajišťuje svazový fanshop, kvůli nastavení nových 

podmínek zajištění fanshopu do konce roku 2021. 

Zajistili jsme propagaci Online MČR v bleskovém šachu. 

Pracujeme na úpravě loga pro jednotlivé komise. 

Obeznámili jsme všechny žadatele s výsledky grantového řízení na popularizaci šachu. 

Dále jsme na webu, instagramu, facebooku informovali šachovou veřejnost o nespočetném množství 
aktivit, turnajů, online událostí atd. Pro členy ŠSČR byl přichystán dubnový Newsletter. 
 
Usnesení 152/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 2: Newsletter 4/2021 
 
Příloha 3: Monitoring 3/2021 
 

9. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
STK ŠSČR rozhodla o prodloužení termínu pro konání turnajů zařazených v GP 2020/2021 do 31. 
července (konkrétní náhradní termín turnaje podléhá schválení STK); turnaj v Bohuslavicích se 
uskuteční (pokud pandemická situace dovolí) 3. července. 
 
Dobíhá vyhodnocení konkurzu na pořadatele MČR 2021 čtyřčlenných družstev v rapid šachu a 
bleskovém šachu (upřesňuje se i termín). 
 



 
 

 

 

Dobíhá anketa družstvům 1. a 2. ligy o možnosti v sezóně 2021/2022 hrát víkendová 2kola. 
 
Předpokládaný termín schůze rozšířené STK ŠSČR je 16. května, rádoby prezenčně, ale 
pravděpodobnější je on-line. 
 
V přípravě jsou ligové soutěže 2021/2022 (nově viz návrh usnesení a pro informaci nultá pracovní 
verze Sportovního kalendáře). 
 
Zatím nebylo určeno, ze kterého turnaje budou postupovat 2 hráči do zářijového MČR mužů. Po 
zrušení Openu Teplice by to mohl být pravděpodobně pardubický Czech Open. 
 
Diskuze: Členové VV byli předběžně informováni o výsledcích ankety týkající se možnosti hrát 
víkendová dvojkola v 1. a 2. ligách v sezóně 2021/2022. Proběhla diskuze k možným řešením situace. 
Vše bude vyhodnoceno a předloženo k posouzení rozšířené schůzi STK, která se uskuteční v půlce 
května. 
 
Usnesení 152/11: VV ŠSČR provedl výjimky ze SŘ ŠSČR s účinností pro soutěžní sezónu 2021/2022, a 
to: 
 
I. znění čl. 3.1.1.1 na „Extraligu - 1 skupina o 12 nebo 14 účastnících“. 
 
II. v čl. 3.4.3 odst. a) ustanovení o dalších náhradnících nebude použito, pokud se uvolní 2 místa 
v Extralize 2021/2022, tzn., že v takovém případě se Extraliga 2021/2022 bude konat o 12 
účastnících. 
 
Usnesení 152/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 

10. Zpráva předsedy EK 
 
Zprávu předsedy Etické komise uvedl J. Lamser. 
 
1) Etická komise schválila pracovní plán své práce na letošní rok (tabulka v příloze). V tuto chvíli se v 
dílčích tématech ocitáme v lehkém skluzu, ale celkový záměr na letošní rok není zatím ohrožen. 
Výzvou je zejména model práce na bázi pracovních skupin / odborných panelů. 
Na těch by měla být postaveno těžiště práce v dílčích odborných otázkách (novela disciplinárního 
řádu, anticheatingová regulace), resp. řešení konkrétních kauz (disciplinární řízení). 
 
2) Aktuální úkoly 
 

1. Dress Code (gesce J. Navrátil) 
Navrhnout vyváženou formu (doporučující dokument, soutěžní norma, vzorové formulace pro 
propozice soutěží, doložka repre smluv apod.), obsahově mimo samotné oblékání případně 
podchytit i další vzorce chování účastníků/diváků, které by snižovaly vážnost hry. 

2. Anticheating (gesce J. Navrátil) 
V první fázi navrhnout míru ambice budoucí směrnice, půdorys potřebné harmonizace vůči 



 
 

 

 

FIDE, předjímanou vazbu na soutěžní předpisy a Disciplinární řád. 
3. Disciplinární řád (gesce J. Lamser) 

Navrhnout, zdali jít cestou novely či nové směrnice, navrhnout míru harmonizace s FIDE, 
věcné důrazy, celkový přístup 

4. Statut EK (gesce J. Lamser) 
Postupovat v koordinaci s iniciativou Organizační komise, která nyní zpracovává aktualizaci 
statutů všech komisí. Ke statutu vypracovat též programový dokument, popisující ambici EK v 
oblastech její působnosti ve střednědobém horizontu. 

5.  Praktické otázky spolupráce se sekretariátem, rozpočet komise (gesce J. Lamser) 
 
3) Online šachy 

 
V rámci EK probíhá diskuse o potřebě zvláštní úpravy soutěžních pravidel online šachu. Online šach 
nyní funguje dle pravidel specifických pro jednotlivé platformy. Hybridní turnaje, pro něž FIDE 
vytvořila zvláštní předpis, se zatím šířeji nerozvinuly. I tak se ale online hraní dotýká soutěžního šachu 
- vytváří určité návyky (potenciálně negativní v oblasti nedovolené podpory šachovými programy). Bez 
konkrétních závěrů, v diskusi bude EK pokračovat 
 
Usnesení 152/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu EK. 
 
Příloha 4: Plán práce EK 
 

11. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Na sekretariát byly pořízeny testy na covid a zaměstnanci se od 6. dubna pravidelně každý týden 

testují. Zatím byly všechny testy negativní. 

 

Po dohodě s hospodářem a předsedou svazu přešli od dubna kmenoví zaměstnanci sekretariátu ze 

stravenek na stravenkový paušál. 

 

Byla provedena registrace mužského a ženského týmu včetně rozhodčího na letošní hybridní formu 

Mitropa Cupu. 

 

Byla provedena registrace na amatérské online ME včetně plateb. 

 

Provedeny závěrečné úpravy v reprezentačních smlouvách a předloženy reprezentantům k podpisu. 

 

Proběhlo vyplacení všech plateb výhercům v Online soutěžích ŠSČR a Online MČR v bleskovém šachu 

včetně vyúčtování. 

 



 
 

 

 

L. Záruba se jako zástupce ŠSČR zúčastnil online konference Ústeckého krajského svazu, která však 

byla v průběhu přerušena a uskuteční se v náhradním termínu. 

 

Jana Sikoru a Petra Zárubu jsme zaregistrovali na online seminář rozhodčích pořádaný FIDE. 

 

Po dohodě s KRÚ bylo změněno připojování k reprezentačnímu počítači. Místo Team Vieweru se nyní 

používá vzdálená plocha. 

 

Proběhla úprava konfigurace svazových emailových schránek v souvislosti s migrací/upgradem 

infrastruktury Ignumu. 

 

Na FIDE byl zaslán pravidelný roční report. 

 

Muzeu Blanenska byly na výstavu Šachové příběhy zapůjčeny vzácné šachové knihy ze svazové 

knihovny a několik historických šachových pamětihodností. 

 

ČT byl do pořadu V šachu poskytnut archivní fotografický materiál týkající se Květy Eretové.  

 

Po delší odmlce byl zveřejněn historický šachový kvíz. 

 

V online školení trenérů 4. třídy v roce 2021 zatím splnilo a zaplatilo za test 18 lidí. 

 

Usnesení 152/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

12. Zpráva předsedy KRÚ 
 
Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 
 

Reprezentační smlouvy  

Na konci března byly odeslány ze sekretariátu smlouvy určené reprezentantům, reprezentantkám a 

kapitánům reprezentací. Většina smluv je již podepsána, děkujeme za spolupráci Láďovi Zárubovi. 

 

Mitropa 2021 

KRÚ nominovala na Mitropu 2021 následující sestavy: 

Muži: Thai Dai Van Nguyen, Vlastimil Babula, Jan Krejčí, Tadeáš Kriebel, Václav Finěk 

Ženy: Karolína Olšarová, Kristýna Petrová, Joanna Worek, Nataša Richterová, Natálie Kaňáková. 

Naše týmy budou hrát soutěž hybridním způsobem z hotelu Don Giovanni v Praze. Zahájení turnaje je 

3. května, 1. kolo pak od 15.00 v úterý.  Končí se 9. kolem ve středu 12. května dopoledne. 

https://www.chess.cz/v-muzeu-blanenska-byla-zahajena-vystava-sachove-pribehy/
https://www.chess.cz/historicky-sachovy-kviz-5/


 
 

 

 

20. dubna proběhla v hotelu Don Giovanni schůzka, na které byl za ŠSČR přítomni Martin Petr a 

Michal Konopka, za AVE Kontakt Petr Laušman a Michal Horáček, za hotel Don Giovanni Marek 

Boura, ředitel prodeje a marketingu a Petr Boleslav, zprostředkovatel projektu. Kontrolovali jsme 

především hrací sály a konzultovali technické požadavky na hráče, rozhodčí a samotné sály. To bude 

mít na starosti AVE Kontakt. Po Mitropě proběhne na stejném místě i Evropská kvalifikace na Světový 

pohár 

Evropská kvalifikace na Světový pohár 

Hybridní akce se uskuteční od 22. do 30. května v hotelu Don Giovanni v Praze. V příloze zasílám 

aktuální přehled českých účastníků, který zde rozklíčuji. Přímý postup mají hráči nad 2550. Z nich 

účast potvrdili Navara, Láznička, Štoček, Nguyen, Michalík, Babula, Plát, Hráček a Polák. Odmítl 

z pracovních důvodů Žilka. Dále KRÚ oslovila 7 hráčů s ratingem pod 2550 podle aktuálního žebříčku 

ELO: Krejčího, Kriebela, Ponížila, Bernáška, Votavu, Petra a Cveka. Z nich nabídku k účasti akceptovali 

Krejčí, Kriebel a Votava. KRÚ proto donominovala další dva hráče: Vykouka a Fiňka. V seznamu je i 

Sergej Movsesjan, který má možnost účasti, vzhledem k tomu že bydlí v České republice.  

Pokud uspořádáme kvalifikaci, máme možnost nominovat ještě tři hráče z tohoto turnaje. Ten 

chceme uspořádat a nyní tvoříme listinu účastníků. Do 10. května musíme nahlásit jmenný seznam 

našich startujících. 

Další akce 

Do nedávno skončeného Evropského klubového poháru online nominovala KRÚ tým, složený z našich 

reprezentantů (Thai Dai Van Nguyen, Peter Michalík, Jiří Štoček, Vojtěch Plát, Jan Krejčí, Zbyněk 

Hráček) Tým obsadil ve své skupině třetí místo, tím potvrdil své nasazení, ale do finálových bojů 

nepostoupil. Oba zápasy s favority prohrál nejtěsnějším rozdílem. 

V sobotu 24. dubna se bude konat online zápas v rapid šachu mezi vybranými českými juniory a 

reprezentantkami ČR (Petrová, Olšarová, Sikorová, Richterová, Kaňáková, Rodshtein), bereme ho jako 

část přípravy na letošní Mitropu. 

Diskuze: L. Vlasák představil záměr zúžit individuální tréninky a vysvětlil návrh na přesun finančních 
prostředků z jednotlivých položek rozpočtu KPT.  Cílem je skupinu IT do budoucna maximálně 
snižovat a ideálně přejít v budoucnu na individuální smlouvy. Individuální smlouvy jsou určeny 
hráčům mládežnických kategorií, kteří splňují následující kritéria: dlouhodobý výkonnostní růst, 
výsadní postavení na žebříčku ve své věkové kategorii, ochota a chuť pracovat na sebezdokonalování, 
kvalitní trenérské zázemí, podpora rodiny. 

Podmínky: úzká spolupráce trenéra, rodičů i hráče s KPT. Předložení tréninkového a turnajového 
plánu, nastavení výkonnostních a dlouhodobých cílů. Schválení plánu využití prostředků, přičemž 
minimálně 20.000 Kč by mělo byt použito na individuálního trenéra. 

Cílem projektu je více podpořit vyčnívající dle KPT jednotlivce a současně motivovat další mládežníky 
k možnosti získání individuální smlouvy. 



 
 

 

 

M. Konopka požádal sekretariát o získání potvrzení, že David Navara má jistý postup na Světový 
pohár. 

Usnesení 152/15: VV ŠSČR schvaluje záměr vytvoření Individuálních smluv s talenty a zvyšuje 
rozpočtovou položku V10.11 z 200.000 Kč na 350.000 Kč.  

Usnesení 152/16: VV ŠSČR schvaluje návrh KPT na rozdělení individuálního tréninku a snižuje položku 

rozpočtu V6.1 na 365.000 Kč a P3.7 na 61.013 Kč. 

Usnesení 152/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
 

Úkol 152/2: Získat oficiální potvrzení, že David Navara má přímý postup na Světový pohár – 
sekretariát. 
 

13. Zpráva předsedy OK 
 
Zprávu předsedy Organizační komise uvedl V. Novotný. 
 
Aktualizace členské základny 
k 22. 4. prošlo aktualizací údajů 19.262 členů, z toho 11.704 s registrací (61 %). Ke stejnému datu 
neaktualizovalo svou základnu ještě 23 oddílů:  
 

KRAJ ODDÍL 

11 SK Lokomotiva Radlice 

12 ŠK Mníšek pod Brdy 

 
ŠK Řevnice 

13 ŘEMDIH Strmilov 

 
TJ Jiskra Třeboň 

14 ŠK Tachov 

16 CHESS Most 

 
Šachový klub Teplice 

 
ŠK Slavie Děčín 

17 ŠK Kapličák Liberec, spolek 

 
ŠK Libštát 

 
ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 

18 Šachový klub Červený Kostelec z.s. 

19 ŠK Bohemia Pardubice 

21 Sokol Jemnice 

23 Šachový klub Ostrožská Nová Ves 

 
ŠK ZAS 

 
Sokol Litenčice 

 
Spartak Uherský Brod 

24 Šachový klub Bohuňovice, z.s. 



 
 

 

 

 
SK Řetězárna 

 
Sokol Přemyslovice 

25 SK Bystřice nad Olší 
 
Oddíly mají povinnost aktualizovat své údaje každoročně do 1. 3.  
8. 3. – zaurgováno 137 oddílů 
24. 3. – zaurgováno 51 oddílů 
16. 4. – zaurgováno 27 oddílů 
 
Ti, kteří aktualizaci neprovedli ani během března, jsou pokutováni podle čl. 2. 4. Přílohy 1 ES. Za 
aktualizaci během dubna najdou oddíly na fakturách, které odcházejí tento týden, pokutu 500 Kč. 
Kdo by nestihl ani do 1. 6., vykoleduje pokutu 1.000 Kč, při nesplnění povinnosti do 1. 7. nebudou 
družstva příslušného oddílu přijaté do následujícího soutěžního ročníku.  
 
Usnesení 152/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 

14. Různé 
 

Termín 153. schůze VV ŠSČR 

153. schůze VV ŠSČR se uskuteční pravděpodobně formou výjezdního zasedání ve dnech 24. – 25. 

května. Místo konání bude určeno později. 

 

15. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi ve 20:11. 

 

 

......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 152/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 151. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 152/2: VV ŠSČR schvaluje program 151. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 152/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 152/4: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Jiřiny Prokopové na funkci členky VV ŠSČR a 

předsedkyně KR ŠSČR. VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Jaroslava Benáka na funkci člena KR ŠSČR. 

Usnesení 152/5: VV ŠSČR jmenuje Jana Sikoru předsedou KR ŠSČR. 



 
 

 

 

Usnesení 152/6: VV ŠSČR schvaluje předložené vyúčtování online turnajů na Tornelo.com a rozpočet 

online MČR na chess.com.   

Usnesení 152/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.   

Usnesení 152/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. 
Usnesení 152/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
Usnesení 152/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 152/11: VV ŠSČR provedl výjimky ze SŘ ŠSČR s účinností pro soutěžní sezónu 2021/2022, a 
to: 
I. znění čl. 3.1.1.1 na „Extraligu - 1 skupina o 12 nebo 14 účastnících“. 
 
II. v čl. 3.4.3 odst. a) ustanovení o dalších náhradnících nebude použito, pokud se uvolní 2 místa 
v Extralize 2021/2022, tzn., že v takovém případě se Extraliga 2021/2022 bude konat o 12 
účastnících. 
 
Usnesení 152/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
Usnesení 152/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu EK. 
Usnesení 152/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 152/15: VV ŠSČR schvaluje záměr vytvoření Individuálních smluv s talenty a zvyšuje 
rozpočtovou položku V10.11 z 200.000 Kč na 350.000 Kč  
Usnesení 152/16: VV ŠSČR schvaluje návrh KPT na rozdělení individuálního tréninku a snižuje položku 

rozpočtu V6.1 na 365.000 tisíc a P3.7 na 61.013 Kč. 

Usnesení 152/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
Usnesení 152/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkoly: 
 
Úkol 152/1: Vypracovat statistiky LearningChess včetně srovnání stavu před a během koronavirové 
epidemie a doporučit, zda prodloužit smlouvu – V. Souralová a sekretariát. 
Úkol 152/2: Získat oficiální potvrzení, že David Navara má přímý postup na Světový pohár – 
sekretariát. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 151. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Newsletter 4/2021 
Příloha 3: Monitoring 3/2021 
Příloha 4: Plán práce EK 
 
 
 
 
 


