
 
 

 

 

Zápis ze 155. schůze VV ŠSČR 

Zlín, 22. září 2021 
 

Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Jan Malec, Jan Sikora 

 

Omluven: Michal Konopka 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Viktor Novotný (prezident ŠSČR a předseda OK), Tomáš 

Polák (kapitán reprezentace žen) 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 10:05 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 

 

2. Schválení zápisu ze 154. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 155/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 154. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 154. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 155. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 154. schůze VV ŠSČR M. Petr 

3 Schválení programu 155. 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 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 Různé   

16 Závěr   

 

Usnesení 155/2: VV ŠSČR schvaluje program 155. schůze VV ŠSČR. 

 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 28. 07. - 21. 09. 2021: 

1) VV ŠSČR vzal na vědomí smluvní podklady určené k mládežnickým akcím ŠSČR připravené 
sekretariátem ŠSČR a navrhl jejich dopracování. 
 
2) VV ŠSČR doporučil reprezentantům a reprezentantkám očkování proti nemoci Covid-19. Očkování 
v současné době není nutná podmínka účasti na reprezentačních akcích, neočkovaní nicméně 
ponesou veškeré vícenáklady spojené s jejich účastí na reprezentačních akcích, pokud pro 
neočkované budou z podmínek organizátorů akce, ČR nebo hostujícího státu platit omezující 
podmínky (např. karanténa pro neočkované, testování) a ponesou veškeré vícenáklady v případě 
pozitivního testu na Covid-19. 
 
3) VV ŠSČR schválil záměr zavedení ženské/dorostenecké šachovnice v Extralize družstev od sezóny 
2022/2023 a pověřil odborné komise STK a KRÚ dopracováním přesných podmínek a změn 
Soutěžního řádu. 
 
4) VV ŠSČR schválil předložená pravidla tvorby Listiny talentů ŠSČR. 
 
5) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury ŠK Světlá nad Sázavou za Mistrovství Evropské unie 
mládeže 2021 ve výši 317 072 Kč. 
 
6) VV ŠSČR schválil inventuru majetku včetně vyřazení majetku v celkové částce 22.715,18 Kč a 
zařazení položek do majetku v celkové částce 764.234,90 Kč. 
 
7) VV ŠSČR schválil proplacení zálohové faktury Šachového klubu Zlín na pořádání MČR mužů 2021 ve 
výši 384.000 Kč. 
 
 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 



 
 

 

 

 

Usnesení 155/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Vládní protiepidemická opatření vyžadují od všech účastníků sportovních akcí splnění systému ONT 

(očkování – nemoc – test), což se týká i šachových soutěží družstev. Podrobnější komentář k současné 

situaci najdete zde. 

K obnově šachového života během letních měsíců sloužil unikátní program Šachový restart, schválený 

ve VV ŠSČR. Přihlásilo se do něj 46 turnajů, kterých se zúčastnilo 2.282 hráčů/hráček. Celkem jsme 

organizátorům vyplatili částku 238.200 Kč. 

FIDE a ECU 
FIDE prozatím organizuje velké akce online, proběhl tedy Online světový pohár mládeže (info zde) a 

Online olympiáda 2021 (zde). 

Naopak ECU se zaměřuje spíše na hraní za šachovnicí. Hned dvě vrcholné akce ECU proběhly v srpnu 

v České republice, mistrovství Evropské unie mládeže a ME seniorských družstev. Děkuji 

organizátorům, Šachové škole Světlá nad Sázavou a firmě AVE-KONTAKT, za skvěle zvládnuté turnaje. 

Různé 

Zúčastnil jsem se slavnostního zahájení ME seniorských týmů. 

Sešel jsem se s předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem. V příštím roce se v České 

republice bude konat šachové ME žen, přičemž akce tohoto typu podporuje NSA v programu 

významných sportovních akcí. Probírali jsme také předběžný plán NSA na podporu sportovních svazů. 

Česká unie sportu za výhodných podmínek pronajala sportovním svazům vozy Fabia Combi, které má 

zajištěné od sponzora projektu Sportuj s námi. České unii sportu patří poděkování za poskytnutou 

podporu svazům. 

Věnoval jsem se výběru právního zastoupení ŠSČR. Jedním z individuálních členů ŠSČR je JUDr. Petr 

Štovíček, advokát AK KŠD Legal. Jedná se o kancelář se zkušenostmi jak v oblasti sportovního práva, 

tak i v oblasti souvisejících právních odvětví, včetně odvětví, která se zaměřují na ochranu osobnosti 

jak z pohledu soukromého, tak i z pohledu veřejného práva. Jsem velmi rád, že KŠD Legal souhlasila 

se zastupováním ŠSČR. 

10. srpna a 31. srpna proběhly online pracovní schůzky VV ŠSČR. 

https://www.chess.cz/informace-k-soutezim-druzstev-2/
https://www.chess.cz/sachovy-restart/
https://www.chess.cz/online-svetovy-pohar-v-rapidu-mladeze/
https://www.chess.cz/online-olympiada-2021/


 
 

 

 

Diskuze: diskutovány aktuální vládní protiepidemická opatření, která vyžadují od všech účastníků 

sportovních akcí splnění systému ONT (očkování – nemoc – test), což se týká i šachových soutěží 

družstev. V plánu je vydat před soutěžemi družstev upřesňující metodický pokyn. 

Usnesení 155/4: VV ŠSČR schvaluje příkazní smlouvu s advokátní kanceláří KŠD LEGAL. 

Usnesení 155/5: VV ŠSČR schvaluje smlouvu mezi ČUS sportuj s námi a ŠSČR na pronájem vozu Fabia 

Combi. 

Usnesení 155/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR. 

Úkol 155/1: Vydat upřesňující metodický pokyn k aktuálním protiepidemickým opatřením týkajících 
se sportovních akcí – M. Petr a sekretariát. 
 

7. Zpráva hospodáře 
 

Zprávu hospodáře uvedl R. Svoboda. 
 
Správcům jednotlivých kapitol rozpočtu bylo zasláno dosavadní plnění rozpočtu s žádostí o komentář 
a o výhled plnění do konce roku. Podrobnější info společně s hospodařením za první tři čtvrtletí bude 
předloženo na příští schůzi VV. Vzhledem k některým zrušeným akcím a vyšší dotaci z Národní 
sportovní agentury (oproti plánovanému rozpočtu schvalovanému Konferencí ŠSČR) lze očekávat, že 
letošní hospodaření skončí v mírném přebytku. 
 
R. Svoboda dále informoval o jednáních s knihkupectvím Kosmas ohledně distribuce knihy Tajná 
přísada. 
 
Usnesení 155/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

8. Zpráva předsedy KRÚ 
 

Zprávu předsedy KRÚ zaslal M. Konopka. 
 
Stav nominací na Mistrovství Evropy družstev  

Nejpozději do 30. září musí federace, které se zúčastní letošního ME družstev ve Slovinsku (11. – 22. 

listopadu 2021) nahlásit soupisky týmů. U nás je zvykem mít nominaci hotovou s dostatečným 

časovým předstihem. Letos ale, když oba důležité přebory republik končí ve druhé polovině září, jsme 

se rozhodli nominovat později. Kapitán ženské reprezentace Tomáš Polák oznámí sestavu nejpozději 

do 25. září, kapitán mužské reprezentace Zbyněk Hráček nejpozději do 28. září.  

 

ME žen 2021 



 
 

 

 

Na srpnovém ME žen v Rumunsku nás reprezentovaly tři hráčky – vedle členky širší reprezentace 

Kristýny Novosadové ještě dvojice mladých Anna Marie Koubová a Lada Zelbová. Jako trenérka 

působila poprvé na akci takové úrovně Julie Movsesjanová. Podrobnou zprávu o turnaji najdete zde: 

ME žen 2021, zisk normy WIM pro Annu Marii Koubovou « Šachový svaz České republiky (chess.cz) 

 

ME mužů 2021 

I na ME mužů na Islandu jsme měli tři zástupce, Davida Navaru, Thai Dai Vana Nguyena a Vojtěcha 

Pláta. David Navara bojoval o přední příčky, po prohře v důležité partii 8. kola bílými figurami 

nakonec skončil na 9. místě. Zpráva o soutěži zde: Skončilo Mistrovství Evropy mužů v Reykjavíku… « 

Šachový svaz České republiky (chess.cz)  

 

ME seniorských týmů 2021 

Na začátku září se hrálo v Praze ME seniorských týmů v kategoriích nad 50 a nad 65 let. I když 

nedorazily týmy z Ruska, které obyčejně v těchto soutěžích startují, byla starší skupina velmi dobře 

obsazena. Náš nejlepší celek skončil na 4. místě. Naopak velmi skromné bylo startovní pole 

v kategorii nad 50 let, kde český tým potvrdil roli papírového favorita. Zpráva zde: Dvě zlata pro české 

šachy z mistrovství Evropy seniorských družstev « Šachový svaz České republiky (chess.cz) 

 

Online olympiáda 2021 

Tohoto turnaje jsme se chtěli po loňské absenci především zúčastnit, žádné zvláštní ambice jsme 

neměli. Využili jsme situace, kdy reprezentanti neměli o další online soutěž moc zájem, a postavili 

jsme mladý tým, složený z našich největších talentů. Jsme rádi, že tento mladý tým vedl na 1. 

šachovnici David Navara. Ten si vedl výtečně, když vybojoval 4 body z 5 partií a porazil i Rusa 

Griščuka. Kapitánem týmu byl Lukáš Vlasák, zpráva o soutěži zde: Online olympiáda 2021 « Šachový 

svaz České republiky (chess.cz) 

 

Poděkování patří Komisi pro práci s talenty a Petru Piskovi za pomoc se sestavením týmu, a Lukáši 

Vlasákovi za vedení týmu a technickou podporu akce. Velmi si vážíme především účasti Davida 

Navary, jeho účast byla motivací pro ostatní členy týmu. KRÚ navrhla Davidovi mimořádnou odměnu 

za účast na online olympiádě ve výši 7500 Kč, která byla po konzultaci s hospodářem ŠSČR schválena. 

 

Cenový fond – mezinárodní skladatelská soutěž studií Vlasák+Polášek64 

KRÚ navrhuje podpořit mezinárodní skladatelskou soutěž studií, vypsanou u příležitosti 64. narozenin 

uznávaných českých skladatelů Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka. Soutěže se zúčastnilo i několik 

skladatelů, patřících ke světové špičce ve skládání studií, například Oleg Pervakov, Jurij Bazlov, Jan 

Timman, Martin Minski a další. 

 

Diskuze: T. Polák informoval o schválené nominaci na ME družstev žen (Karolína Pilsová, Kristýna 

Petrová, Magda Miturová, Nataša Richterová, Karin Němcová). Tým byl oproti předchozím akcím 

omlazen. Jedním z kritérií nominace byly i výsledky proti ženským soupeřkám. Joanna Worek byla 

z reprezentace dočasně vyřazena z důvodu neplnění povinností vyplývajících z reprezentační 

smlouvy. Během návštěvy letošního MČR žen ve Frýdku-Místku zaznělo, že je velký rozdíl v cenovém 

https://www.chess.cz/me-zen-2021/
https://www.chess.cz/skoncilo-mistrovstvi-evropy-muzu-v-reykjaviku/
https://www.chess.cz/skoncilo-mistrovstvi-evropy-muzu-v-reykjaviku/
https://www.chess.cz/dve-zlata-pro-ceske-sachy-z-mistrovstvi-evropy-seniorskych-druzstev/
https://www.chess.cz/dve-zlata-pro-ceske-sachy-z-mistrovstvi-evropy-seniorskych-druzstev/
https://www.chess.cz/online-olympiada-2021/
https://www.chess.cz/online-olympiada-2021/


 
 

 

 

fondu mezi MČR mužů a žen. Za úvahu také stojí zvýšení počtu divokých karet na uzavřené MČR žen, 

aby se tam mohlo dostat více mladých hráček. 

 

V krátkosti diskutována podpora SŠP na letošní rok a dotace na skladatelskou soutěž. VV by zajímaly 

nominační podmínky a kritéria na letošní MS v řešení šachových skladeb na Rhodosu. 

 

Usnesení 155/8: VV ŠSČR schvaluje navýšení rozpočtové položky V10.3 Kompoziční šach z 50.000 Kč 

na 65.000 Kč s tím, že částka 15.000 Kč bude využita do cenového fondu mezinárodní skladatelské 

soutěže studií u příležitosti 64. narozenin Emila Vlasáka a Jaroslava Poláška.  

Usnesení 155/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
 
Úkol 155/2: Pozvat zástupce SŠP na příští schůzi VV – sekretariát. 
 

9. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
Ve dnech 3. až 5. září byla ve Světlé nad Sázavou dohrána finálová skupina Extraligy mládeže 
2020/2021. Mistrovství ČR družstev mládeže 2020/2021 vyhrála Beskydská šachová škola.  

Ve dnech 11. až 12. září se uskutečnilo v Hotelu Don Giovanni v Praze Mistrovství ČR mládeže v rapid 
šachu 2021. 

KM ŠSČR rozdělila družstva do jednotlivých skupin Extraligy a 1. ligy mládeže 2021/2022. 

Usnesení 155/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy komise mládeže. 
 

10. Šachy do škol 
 

Zprávu projektu Šachy do škol zaslala V. Souralová. 
 
Dne 23. 8. 2021 jsem rozeslala na dostupné kontakty škol informace o zahájení dalšího ročníku 
projektu. Průběžně přijímám přihlášky do projektu (zatím 30 škol, z toho 2 nové), větší objem 
přihlášek očekávám až začátkem října. Momentálně plánuji další online schůzku koordinátorů na 
konec září. 
 

Usnesení 155/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

 

11. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK zaslal J. Bednařík. 



 
 

 

 

 
Od minulé schůze VV byly na ČT sport odvysílány dva díly pořadu V šachu. 
 
Novinářům jsme rozeslali TZ na téma: 

• Šachové mistrovství Evropy seniorských družstev v Praze láká na hvězdná jména 

• Dvě zlata pro české šachy z mistrovství Evropy seniorských družstev 

• O titul mistra ČR v šachu se utká desítka hráčů, nechybí Van Nguyen nebo Štoček 
 

Dále jsme novinářům zaslali pozvánku na téma: 

• Zahrajte si šachy na vyhlídkové lodi 
 

Od 154. Schůze VV ŠSČR naše komise pracovala hned několika zajímavých projektech: 

1) Uskutečnil se tří týdenní Olympijský festival v Praze a Brně. 
2) Na brněnské přehradě vyplula Šachová loď a v přístavišti se odehrála simultánka GM Navary. 
3) Pracujeme na publikaci videí ze série Průřez šachových světem. 
 
Soutěž „Vyfoť návrat za šachovnice“ vyhlášená KMK poznala 10. 8. 2021 své vítěze. 
 
Zajišťovali jsme propagaci (plakáty, články…) pro republikové přebory.  
 
Vydán byl pravidelný měsíční Newsletter, také každý týden publikujeme pravidelnou rubriku 
„Šachové čtení na víkend“.  
 
Plánujeme zajištění propagačních materiálů pro blížící se ročník Extraligy. 
 
Dále jsme na webu, instagramu, facebooku, twitteru informovali šachovou veřejnost o nespočetném 
množství aktivit, turnajů, online událostí atd.  
 
Usnesení 155/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.  
 
Příloha 2: Newsletter 8/2021 
 
Příloha 3: Newsletter 9/2021 

12. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 
 
Byl vyhodnocen konkurz (2 kola) na pořadatele turnajů Seriálu Grand Prix České republiky v rapid 
šachu 2021/2022; z celkem 11 přihlášených bylo vybráno 9 turnajů. 



 
 

 

 

 
Proběhlo MČR žen v rapidu (Znojmo 4. 9.), MČR družstev v blesku a v rapidu (Teplice 4. a 5. 9.) a MČR 
žen (Frýdek-Místek 11. až 19. 9.). Pro rok 2022 je nutno se zamyslit (i v kontextu plánovaného 
zvyšování podpory šachu žen) na formátem MČR žen v rapidu. 
 
Byl vyhlášen konkurz na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy 2021/2022 (již 2. kolo poté, co se v 1. 
kole nikdo nepřihlásil). 
 
Byl vyhlášen (na základě zájmu Robert a Petr šachy, z. s., Zlín) záměr přidělení statutu MČR 2022 
amatérů. 
 
Probíhá kontrola předložených soupisek ligových soutěží 2021/2022 (od vedoucích skupin nejsou 
hlášeny žádné neobvyklosti).  
 
Diskuze: diskutována slabá účast na MČR žen v rapidu ve Znojmě a účel vynaložených prostředků na 
tuto akci. Z tohoto důvodu byla prozatím tato soutěž vyjmuta z následujících usnesení. 
 
Usnesení 155/13: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2021/2022 (příspěvek na účast 
v Evropském poháru družstev) ve výši 30.000,- Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 
(V1.9). 
 
Usnesení 155/14: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR mužů 2022 ve výši 550.000 Kč a 
Zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.1). 
 
Usnesení 155/15: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2022 ve výši 275.000 Kč a zavazuje 
tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.2). 
 
Usnesení 155/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v rapid šachu mužů ve výši 30.000Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.5). 
 
Usnesení 155/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 seniorů ve výši 35.000 Kč a 
Zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.8). 
 
Usnesení 155/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v rapid šachu družstev ve výši 
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.11). 
 
Usnesení 155/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v bleskovém šachu družstev ve výši 
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.18). 
 
Usnesení 155/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 

13. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 



 
 

 

 

Začátkem srpna byla přes Jednotný dotační portál MF podána žádost o investiční dotaci na 
bezdrátové online šachovnice. Zatím však od NSA nemáme žádné rozhodnutí. 
 
Do rejstříku sportovců jsme nahráli aktualizaci sportovců a trenérů. 
 
Probíhá příprava MČR bleskového šachu, které je naplánováno na 11. prosince v Orea Congress 
Hotelu v Brně. Smlouva s hotelem byla podepsána, v brzké době bude připraven návrh propozic.  
 
Byly jsme nápomocni při přípravě MČR v řešení šachových skladeb, které proběhlo v Praze na 
Strahově ve dnech 28. – 29. srpna. 
 
Na FIDE jsme zaurgovali chybějící odznaky za hráčské a rozhodcovské tituly od roku 2019 včetně 
kartiček pro rozhodčí. V brzké době by měly dorazit. Po té budou distribuovány dotyčným hráčům a 
rozhodčím. 
 
Byl domluven online přenos z MČR mužů na chess24, playchess a FollowChess 
 
Ve spolupráci s T. Polákem zajištěno podzimní reprezentační soustředění žen v Hotelu Luna na 
Vysočině. 
 
Zrealizovali jsme online přenos z finále A extraligy mládeže družstev. 
 
Byla vyřízena žádost o titul FM pro Víta Kostku. 
 
Bylo vyřízeno několik FIDE licencí pro rozhodčí. 
 
V online školení trenérů 4. třídy v roce 2021 zatím splnilo a zaplatilo za test 35 lidí. 
 
Na sekretariát v Praze byl za 16.990 Kč koupen nový stolní počítač, protože ten předchozí, mnoho let 
starý, již dosluhoval. 
 
V neveřejných přílohách jsou žádosti o změnu federace Borise Pogorelského z RUS na CZE a Farese 
Al-Dhabbiho z YEM na CZE. 
 
Šachem ke svobodě 

Dne 6. 7. 2021 zveřejnila FIDE zprávu o připravovaném turnaji The Intercontinental Online Chess 

Championship for Prisoners, který proběhne v rámci projektu Chess for Freedom.  Jedná se o online 

turnaj čtyřčlenných družstev složených z vězňů a odehraje se 13. - 14. října na www.chess.com. 

Informace o tomto turnaji a nabídku pomoci s organizací jsme rozeslali kompetentním pracovníkům 

Generálního ředitelství vězeňské služby ČR (Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné 

zacházení, Oddělení vnějších vztahů, Koordinátor zaměstnávání odsouzených a Oddělení prevence). 

Následně se přihlásila dvě česká nápravná zařízení (věznice Opava a Ostrov) s vážným zájmem o 

účast. Ačkoli je v původních propozicích povolena účast jen jednomu mužskému týmu z každého 

státu (další mohou být jen ženská nebo juniorská), po naší žádosti organizátor povolil účast až třem 

mužským týmům z ČR. Dne 15. 9. 2021 proběhl technický zoom meeting (pořádal ředitel turnaje M. 

https://www.oreacongresshotelbrno.cz/
https://www.oreacongresshotelbrno.cz/
https://ratings.fide.com/profile/34365478
https://ratings.fide.com/profile/9400206
https://ratings.fide.com/profile/9400206


 
 

 

 

Korenman, USA) pro zástupce věznic, kde byli seznámeni s potřebnými náležitostmi pro hladký 

průběh turnaje. Další podrobné informace obdržíme 29. září po uzavření přihlášek. 

 

Usnesení 155/21: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Borise Pogorelského na FIDE. 

 

Usnesení 155/22: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Farese Al-Dhabbiho na FIDE. 

 

Usnesení 155/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

 

Úkol 155/3: Zaslat žádosti o změnu federace B. Pogorelského a F. Al-Dhabbiho na FIDE – sekretariát. 
 

14. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy Organizační komise uvedl V. Novotný. 

 

Aktualizace členské základny 
V letošním roce prošlo aktualizací údajů 20.141 členů, z toho 12656 s registrací (63 %). Individuálních 
členů máme 55. Od počátku roku 2021 bylo zaregistrováno 443 nových členů.  
 
Do konce srpna neaktualizovaly svou základnu ještě 3 oddíly:  
- ŠK Mníšek pod Brdy 
- Sokol Jemnice 
- Šachový klub Ostrožská Nová Ves 
Při nesplnění povinnosti do 1. 7. 2021 nemohou být družstva těchto oddílu přijatá do následujícího 
soutěžního ročníku soutěže družstev.  
 
Přestupy a registrace cizinců 
K 16. 9. 2021 bylo dokončeno 271 přestupů, dva ještě OK ŠSČR projednává. Cizinců bylo ke stejnému 
dni pro nadcházející ročník soutěží družstev registrováno 210.  
 
OK ŠSČR řešila nesouhlas mateřského oddílu ve věci přestupu sourozenců Zelbových, kde přijala 
následující stanovisko: OK ŠSČR schvaluje přestupy Lady Zelbové (2007) a Lukáše Zelby (2009) 
z oddílu ŠK Lípa do Šachového klubu Jičín z.s.  
 
OK ŠSČR též řešila námitku proti platbě odstupného ve věci přestupu Tomáše Hrbka, kde přijala toto 
usnesení: OK ŠSČR podle čl. 2, odst. 10 OdŘ zamítá bez projednání námitku šachového klubu 
Dopravní podnik Praha, z.s. z důvodu nezaplacení peněžitého vkladu. 
 
Děkuji členům OK ŠSČR za velmi operativní přístup při řešení těchto sporů. 
 
Usnesení 155/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 



 
 

 

 

15. Různé 
 

Zpráva KR 
 
Zprávu KR uvedl J. Sikora. 
 
Petr Záruba a Jan Sikora úspěšně absolvovali zkoušky na FIDE Online/Hybrid rozhodčího (Basic, 
Advanced).  
 
Jaroslav Benák se stal certifikovaným rozhodčím na platformě Tornelo. 
 
12. září proběhl v Brně seminář pro rozhodčí nejvyšších tříd. Celkem se zúčastnilo 8 rozhodčích. 
Lektorem byl Jaroslav Benák. 
 
18. – 19. září proběhlo v Olomouci školení R1. Prošlo 9 účastníků z 10. Lektory byli Richard Biolek a 
Kateřina Šimáčková. 
 
Byl dokončen a zveřejněn dotazník pro rozhodčí. Termín pro odpovědi byl 31. srpna. 
 
Byla dokončena delegace rozhodčích pro Extraligu a 1. a 2. ligy. 
 
Usnesení 155/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. 
 

Termín 156. schůze VV ŠSČR 

156. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 2. listopadu od 13:30 v Praze na Strahově. 

 

16. Závěr 
 

M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi ve 13:54. 

 

......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 155/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 154. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 155/2: VV ŠSČR schvaluje program 155. schůze VV ŠSČR. 

Usnesení 155/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

Usnesení 155/4: VV ŠSČR schvaluje příkazní smlouvu s advokátní kanceláří KŠD LEGAL. 

Usnesení 155/5: VV ŠSČR schvaluje smlouvu mezi ČUS sportuj s námi a ŠSČR na pronájem vozu Fabia 

Combi. 



 
 

 

 

Usnesení 155/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR. 

Usnesení 155/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Usnesení 155/8: VV ŠSČR schvaluje navýšení rozpočtové položky V10.3 Kompoziční šach z 50.000 Kč 

na 65.000 Kč s tím, že částka 15.000 Kč bude využita do cenového fondu mezinárodní skladatelské 

soutěže studií u příležitosti 64. narozenin Emila Vlasáka a Jaroslava Poláška.  

Usnesení 155/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
Usnesení 155/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy komise mládeže. 
Usnesení 155/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 

Usnesení 155/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. 
Usnesení 155/13: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2021/2022 (příspěvek na účast 
v Evropském poháru družstev) ve výši 30.000,- Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 
(V1.9). 
Usnesení 155/14: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR mužů 2022 ve výši 550.000 Kč a 
Zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.1). 
Usnesení 155/15: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2022 ve výši 275.000 Kč a zavazuje 
tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.2). 
Usnesení 155/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v rapid šachu mužů ve výši 30.000Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.5). 
Usnesení 155/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 seniorů ve výši 35.000 Kč a 
Zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.8). 
Usnesení 155/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v rapid šachu družstev ve výši 
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.11). 
Usnesení 155/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v bleskovém šachu družstev ve výši 
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.18). 
Usnesení 155/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
Usnesení 155/21: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Borise Pogorelského na FIDE. 

Usnesení 155/22: VV ŠSČR schvaluje podání žádosti o změnu federace Farese Al-Dhabbiho na FIDE. 

Usnesení 155/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 

Usnesení 155/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
Usnesení 155/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. 
 
Úkoly: 
 
Úkol 155/1: Vydat upřesňující metodický pokyn k aktuálním protiepidemickým opatřením týkajících 
se sportovních akcí – M. Petr a sekretariát. 
Úkol 155/2: Pozvat zástupce SŠP na příští schůzi VV – sekretariát. 
Úkol 155/3: Zaslat žádosti o změnu federace B. Pogorelského a F. Al-Dhabbiho na FIDE – sekretariát. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 154. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Newsletter 8/2021 
Příloha 3: Newsletter 9/2021 
 
 


