
 
 

 

 

Zápis ze 156. schůze VV ŠSČR 
Praha, 2. listopadu 2021 
 
Přítomni: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Jan Malec, Michal Konopka 
 
Omluven: Jan Sikora 
 
Hosté: František Štross (generální sekretář), Ladislav Záruba (sekretář), Venuše Souralová (Šachy do 
škol), Bohumír Sunek (předseda RK), Jiří Jelínek (předseda SKŠ) 
 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
Schůzi zahájil ve 13:40 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr. 
 

2. Schválení zápisu ze 155. schůze VV ŠSČR   
 
Usnesení 156/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 155. schůze VV ŠSČR. 
 
Příloha 1: Zápis ze 155. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 156. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu M. Petr 
2 Schválení zápisu 155. schůze VV ŠSČR M. Petr 
3 Schválení programu 156. 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 předsedy KRÚ M. Konopka 
8 Zpráva předsedy KM Z. Fiala 
9 Zpráva předsedy TK E. Pospíšil 

10 Šachy do škol V. Souralová 
11 Zpráva předsedy KMK J. Bednařík 



 
 

 

 

12 Zpráva předsedy STK J. Malec 
13 Zpráva sekretariátu F. Štross 
14 Různé   
15 Závěr   

 
Usnesení 156/2: VV ŠSČR schvaluje program 156. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 
Usnesení per rollam v období 23. 09. - 01. 11. 2021: 

1) VV ŠSČR schválil předloženou smlouvu s novým generálním partnerem šachové Extraligy družstev -
 Caissa Bohemica, s.r.o. Soutěž tímto mění název na šachy.cz Extraliga družstev. 
 
2) VV ŠSČR schválil podání žádosti o změnu federace Julie Movsesjanové ze SVK na CZE. 
 
3) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury od organizátorů ME družstev 2021 ve Slovinsku za 
účast českých týmů. 
 
4) VV ŠSČR schválil předložený Rozpis MČR v bleskovém šachu 2021. 
 
5) VV ŠSČR schválil předložený rozpočet MČR v bleskovém šachu 2021. 
 
6) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury za MČR žen 2021 v celkové výši 275.000 Kč. 
 

5. Kontrola úkolů 
 
F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. 
 
Usnesení 156/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy ŠSČR 
 
Zprávu předsedy uvedl M. Petr. 
 
Sport a stát 
Covid-19 a s ním spojená vládní nařízení opět nabírají na síle, naštěstí můžeme stále bez velkých 
překážek hrát šachy. Článek k aktuálním opatřením, platným pro šachové soutěže, najdete zde. 
Průběžně jej aktualizuji po konzultacích s právním oddělením České unie sportu a členy VV ŠSČR.   

https://www.chess.cz/informace-k-soutezim-druzstev-2/


 
 

 

 

Národní sportovní agentura vypsala program Můj klub, který je klíčový pro financování sportovních 
klubů, a tedy i šachových oddílů. Podrobnější informace najdete zde. Bohužel, administrativy oproti 
minulým letům přibylo, nenechávejte tedy vyplnění žádosti na poslední chvíli. 

FIDE a ECU 
Hned několikrát jsem na tomto místě psal, že zatímco FIDE organizuje svoje soutěže především 
online, ECU je pořádá za šachovnicí. V říjnu se ovšem role otočily. 

FIDE se i přes celonárodní lotyšský lockdown podařilo spustit Grand Swiss v Rize, hraný za šachovnicí. 
Potěšitelné pro české fanoušky je, že prestižního turnaje, ze kterého se dá postoupit přímo do 
Turnaje kandidátů, se nakonec zúčastní hned dva čeští šachisté – David Navara a Thai Dai Van 
Nguyen. 

ECU naproti tomu organizovala mistrovství Evropy mládeže formou hybridního šachu, které čeští 
účastníci hráli z hotelu Don Giovanni v Praze. Poděkování za spolupráci při organizaci akce patří 
pardubickému Ave-Kontaktu. 

Různé 
Vedl jsem jednání s novým partnerem šachové extraligy družstev, která mění název na šachy.cz 
Extraliga. Podrobnější informace najdete zde. 

Navštívil jsem zahájení hybridního mistrovství Evropy mládeže. 

Spolupracoval jsem s kolegy z evropských zemí, které se pravidelně účastní tradičního turnaje 
Mitropa Cup, na vzniku nové asociace Mitropy. 

Věnoval jsem se dotačním podmínkám hlavního města Prahy, kde jsme na rok 2022 jako ŠSČR 
zažádali o grant na organizaci MČR v bleskovém šachu a také na ME žen, které se uskuteční v srpnu. 

18. října proběhla online pracovní schůzka VV ŠSČR. 

Usnesení 156/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR. 

7. Zpráva předsedy KRÚ 
 
Zprávu předsedy KRÚ uvedl M. Konopka. 
 
Mistrovství Evropy družstev 2021 
KRÚ potvrdila nominaci kapitánů mužské a ženské reprezentace Zbyňka Hráčka a Tomáše Poláka na 
Mistrovství Evropy družstev v Terme Čatež (Slovinsko) od 11. do 22. listopadu 2021. Nominace mužů 
(pořadí podle šachovnic): David Navara, Thai Dai Van Nguyen, Jan Krejčí, Štěpán Žilka, Vojtěch Plát.  
Nominace žen: Karolína Pilsová, Kristýna Petrová, Magda Miturová, Nataša Richterová, Karin 
Němcová.  

https://www.chess.cz/muj-klub-2022-vyzva-oddilum/
https://www.chess.cz/portal-sachy-cz-novym-generalnim-partnerem-extraligy/


 
 

 

 

Výprava pojede do Slovinska auty. K proticovidovým opatřením: organizátoři zaslali pokyny, závazné 
pro všechny účastníky. Reprezentantům bylo doporučeno absolvovat těsně před odjezdem testy (aby 
bylo zřejmé, že jsou všichni v pořádku). Pořadatelé pak budou hráče testovat hned po příjezdu 11. 
listopadu a o volném dni, 17. listopadu. V případě, že by některý z hráčů onemocněl covidem, má 
každý tým nárok na jednu výměnu případným náhradníkem.  

ME v rapidu a bleskovém šachu  
Podle posledních zpráv by se přeci jen mělo konat Mistrovství Evropy v rapidu a bleskovém šachu, 
které je naplánované od 16. do 19. prosince 2021 v polských Katovicích. Čekáme na oficiální 
propozice. Byla by to poslední reprezentační akce v tomto roce. Bohužel se termínově kryje s naší 
extraligou (18. + 19. prosince), což zřejmě zásadně ovlivní naši účast. Vzhledem k tomu, že se nejprve 
hraje bleskové ME a po něm dva dny ME v rapidu, bude možnost odehrát jen blesk a pak se 
přesunout do ČR na extraligu. 
 
Akademické MS 2022 
Oslovila nás Česká asociace univerzitního sportu ohledně nominací na akademické MS 2022, které by 
se mělo konat v září 2022 v Belgii (Antverpy). ČAUS pořádá první schůzku k mistrovství už 10. 
listopadu (měl by na ní jít L. Záruba) a žádá předběžné nominace. Nyní vybíráme vhodné (3-4) 
kandidáty, zatím je jasná nominace Jana Vykouka. Je to soutěž, kterou relativně nedávno vyhrál 
Tadeáš Kriebel a rádi bychom ji obsadili. Nominovaní mají být studenti VŠ nebo VOŠ, narozeni mezi 1. 
1. 1997 a 31. 12. 2014. Náklady by měla hradit ČAUS. 

Usnesení 156/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 

8. Zpráva předsedy KM 
 
Zprávu předsedy KM uvedl Z. Fiala. 
 
Ve dnech 2. až 3. října zahájily úvodními srazy ligové soutěže mládeže.  
 
Ve dnech 9. až 10. října se uskutečnilo v Nových Hradech Mistrovství ČR dětí do 8 let 2021. 
 
Ve dnech 23. až 30. října se uskutečnilo v Herlíkovicích Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2021. 
 
Ve dnech 26. až 31. října se uskutečnilo v Koutech nad Desnou Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 
do 16 let 2021. 
 
KM ŠSČR vyhlásila konkurzy na pořadatele Mistrovství ČR juniorů a juniorek 2022 a na pořadatele 
Mistrovství ČR mládeže 2022. 
 
KM ŠSČR schválila Obecné propozice Přeboru škol 2021/2022. 
 



 
 

 

 

Diskuze: na základě stížností mnoha účastníků zazněla kritika pořadatelsky zcela nezvládnutého 
Mistrovství Čech mládeže do 16 let v Herlíkovicích organizovaného spolkem Robert a Petr šachy. 
Jménem ŠSČR se Výkonný výbor účastníkům turnaje omlouvá. 
 
Usnesení 156/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
 
Úkol 156/1: shromáždit všechny stížnosti na pořádání M. Čech do 16 let v Herlíkovicích a zaslat je 
pořadatelům k vyjádření – sekretariát, KM, KRod. 
 

9. Zpráva předsedy TK 
 
Zprávu předsedy TK zaslal P. Neuman. 
 
Ve středu 29. 9. proběhly zkoušky na 2. trenérskou třídu. Další termín je plánován na sobotu 4. 12., 
kam je přihlášena většina zbývajících posluchačů.  

 
Další cyklus školení T2, pokud bude dostatečný počet přihlášených, bude zahájen na jaře příští roku. 
 
Na sobotu 13. 11. je plánováno trenérské doškolení, kam se do dnešního přihlásilo 35 zájemců.  

 
Klub aktivních trenérů (KAT) – projekt byl úspěšně spuštěn. Zatím má 21 členů. V současné době 
plánujeme setkání, které se bude pravidelně opakovat a bude sloužit jako platforma pro sdílení 
trenérské praxe a dalšího vzdělávání. 

 
TK si nechala prezentovat produkty ChessKid a MyChess a nyní hledá vhodné testery těchto produktů.  
 
Usnesení 156/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
 

10. Šachy do škol 
 
Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová. 
 
Během září jsem rozeslala na dostupné kontakty informace o zahájení a způsobu přihlášení do 
nového ročníku projektu Šachy do škol. Přes online dotazník se přihlásilo 85 škol, z toho 12 škol bude 
vyučovat šachy jako předmět nebo v rámci jiného předmětu. Těmto školám byla zaslána smlouva 
k podpisu. Letos se nově bude vyplácet školám příspěvek 3000Kč na každou skupinu dětí, která se 
účastní výuky šachu jako předmětu nebo v rámci jiného předmětu (dle uvedených počtů skupin 
v přihláškách to bude maximálně 19 skupin). Do smlouvy se školami byla doplněna povinnost školy 
zveřejnit na svém webu (formou odkazu, článku, informací u kroužku) nové propagační video Šachy 
do škol. Z celkového počtu je 15 škol zcela nových (z toho dvě mateřské a jedno DDM). 
Předpokládám, že několik škol se ještě přihlásí, protože je to podmínka pro účast v druhém ročníku 
online soutěže, loni byl trend podobný. 



 
 

 

 

 
Byl zahájen 2. ročník online soutěže pro školy v ŠDŠ. Od pondělí 25. října proběhl nultý týden soutěže, 
který se do celkového pořadí se nezapočítává, je určený na zkoušku. 
Od pondělí 1. listopadu začala hodnocená soutěž. Potrvá až do neděle 30. ledna. 
Druhá část začne v pondělí 31. ledna a potrvá až do neděle 29. května. Soutěž bude vyhodnocována 
každý měsíc pro jednotlivce a pololetně pro celé školy. Věcný cenový fond bude pořízen v hodnotě 
30tisíc Kč.  
 
Dne 26. října 2021 (odložený z loňského roku) proběhl v rámci spolupráce se SMO a Střediskem 
volného času Korunka v Ostravě seminář Jak učit děti šachy. Byl určen pro vyučující základních a 
mateřských škol v Ostravě (účastníky sezvala paní ředitelka SVČ Korunka Jana Secová). Byl rozdělen 
na dvě dvouhodinové části, v první byly tématem základy a didaktika šachu (Venuše Souralová) a 
v druhém sportovní organizace výuky šachu včetně regionálních informací pro vyučující (Jozef 
Valenčík).  
 
Usnesení 156/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 
 

11. Zpráva předsedy KMK 
 
Zprávu předsedy KMK zaslal J. Bednařík. 
 
Od minulé schůze VV byl odvysílán 238. a 239. pořadu V šachu. 
 
Novinářům jsme rozeslali TZ na téma: 

• Novoborští šachisté vybojovali stříbro v Evropském klubovém poháru 
• Šachový mistrovský titul za letošní rok získal Vojtěch Plát 
• Šachová extraliga má nového generálního partnera, je jím webový portál Šachy.cz 

 
Postupně vyhodnocujeme jednotlivé výstupy žádostí podpořených v grantu na popularizaci šachu. 
  
V časovém presu jsme zajistili propagaci nového ročníku šachové extraligy, nově pod hlavičkou 
šachy.cz. Navrhli jsme nové logo extraligy, vyrobili partiáře, stojánky, to vše posléze jednotlivě 
rozeslali dotyčným týmům a na sekretariát. 
  
Zajistili jsme přenos z prvního dvoukola šachy.cz Extraligy na YT svazovém kanálu. 
 
Pracujeme na výrobě nových šachových odznáčků. 
 
Pracujeme na doplnění propagačních materiálů a reprezentačních souprav. 
 
Plánujeme propagaci blížícího se MČR v bleskovém šachu. 
 
Vydán byl pravidelný měsíční Newsletter, také každý týden publikujeme pravidelnou rubriku 
„Šachové čtení na víkend“.  
 



 
 

 

 

Dále jsme na webu, instagramu, facebooku, twitteru informovali šachovou veřejnost o nespočetném 
množství aktivit, turnajů, online událostí atd.  
 
Usnesení 156/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 2: Newsletter 10/2021 
 

12. Zpráva předsedy STK 
 
Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec. 

Byly zahájeny ligové soutěže. Přes zatím zpřísňující se proticovidová opatření zůstává, byť (po loňské 
zkušenosti) opatrný optimismus. 

Byl přidělen (Robert a Petr šachy, z. s., Zlín) statut MČR 2022 amatérů v termínu 15. až 20. 3. 2022. 

Byl vyhodnocen konkurz (2. kolo) na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy 2021/2022. Dvě nabídky 
(Hradec Králové a Jihlava) přišly z Šachového klubu Dopravní podnik Praha, z. s., a jedna z Beskydské 
šachové školy z. s. (Frýdek-Místek). Všechny nabídky splňovaly požadavky, ale vybrána mohla být jen 
1 – závěrečné 3kolo Extraligy 2021/2022 se bude konat ve Frýdku-Místku (reprezentační prostory 
Národního domu). 

Ve spolupráci se sekretariátem (Radim Borůvka) proběhá kontrola soupisek soutěží družstev 
2021/2022. Zdárně vyřešeno bylo všech 5 hráčů na 4 soupiskách; pravidlo maximálně 2 ligových 
soupisek neporušil nikdo. 

STK ŠSČR doporučuje vyplatit pořadatelům MČR 2021 „covidovné“: 
MČR mužů ......................................... 21 000 Kč 
MČR žen ............................................ 21 000 Kč 
MČR v rapid šachu muži ...................... 9 000 Kč 
MČR seniorů ..................................... 10 000 Kč 
MČR v rapid šachu družstev................ 9 000 Kč 
MČR v bleskovém šachu družstev ...... 9 000 Kč 
 

Diskuze: dohodnuto, že před schválením covidovného zašle J. Malec nejprve podrobnější informace, 
jak se k navrženým částkám dospělo. R. Svoboda navrhl projekt covidovného ukončit letošním rokem. 
 
Delší diskuze proběhla k článku 20 rozpisu extraligy 2021/2022 týkajícího se reprezentačních 
povinností v souvislosti s účastí hráčů 1. Novoborského ŠK na turnaji FIDE Grand Swiss v Rize. KRÚ 
připraví do příští schůze VV návrh na změny článku a seznam zahrnutých reprezentačních turnajů. 
Podobný návrh zkusí zaslat přímo i 1. Novoborský ŠK. Snahou je, aby se v budoucnu předešlo 
problémům, které momentálně nastaly. 



 
 

 

 

 
Usnesení 156/10: VV ŠSČR schvaluje dílčí částku ve výši 100.000 Kč z položky rozpočtu ŠSČR 2022 
(V2.13) pro dotaci pořadateli závěrečného 3kola Extraligy 2021/2022 a zavazuje tímto výdajem 
rozpočet ŠSČR 2022. 
 
Usnesení 156/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v rapid šachu žen ve výši 30.000 Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.6). 
 
Usnesení 156/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
Úkol 156/2: předložit návrh na úpravu článku 20 Rozpisu extraligy – KRÚ. 
 

13. Zpráva sekretariátu 
 
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross 
 
Národní sportovní agentura vypsala pro oddíly věnující se mládeži důležitou dotační výzvu Můj klub 
2022. Výzva byla zveřejněna na webu a zároveň bylo všem oddílům zasláno emailové upozornění. 
 
Naše žádost o investiční dotaci pro nákup bezdrátových online šachovnic byla Národní sportovní 
agenturou zamítnuta. Důvodem je to, že ze šachovnic nelze vytvořit soubor movitého majetku, 
protože každá šachovnice může fungovat odděleně. A minimální cena 1ks DHM musí být vyšší než 
72.600 Kč. 
 
Na Magistrát hl. m. Prahy byla podána žádost o dotaci na MČR v bleskovém šachu 2022 a ve 
spolupráci s AVE-Kontaktem i na ME žen 2022. 
 
Na Městský soud byla zaslána a následně kladně vyřízena žádost o automatický průpis v evidenci 
skutečných majitelů podle § 38 zákona č. 37/2021 Sb. 
 
Probíhají přípravy na MČR v bleskovém šachu v Brně, jehož je sekretariát pořadatelem. Na webu byla 
zveřejněna pozvánka s rozpisem turnaje. 
 
Ve spolupráci s AVE-Kontaktem byly na ECU zaslány žádosti o pořadatelství Evropského klubového 
poháru 2023 a ME mládeže v rapidu a blesku 2023. 
 
Vybírá se vhodný hotel pro konání Konference ŠSČR 2022 v předběžném termínu v sobotu 5. března. 
 
Proběhla registrace a platba za ME družstev 2021 ve Slovinsku. 
 
Pro členy Klubu aktivních trenérů byly zajištěny produkty společnosti ChessBase s 50% slevou. 
 
Proběhlo online vězeňské MS, kde jsme byli nápomocni věznici Ostrov a Detenčnímu ústavu Opava 
s účastí. Podrobný článek o této akci sepsala V. Souralová. Oběma institucím jsme posléze zaslali 
několik šachových knih a brožur do jejich knihoven. 

https://www.chess.cz/muj-klub-2022-vyzva-oddilum/
https://www.chess.cz/muj-klub-2022-vyzva-oddilum/
https://www.chess.cz/pozvanka-do-brna-na-otevrene-mcr-v-bleskovem-sachu-2021/
https://www.chess.cz/ceska-ucast-na-online-sachovem-mistrovstvi-sveta-pro-vezne-2021/


 
 

 

 

 
Několika věcnými cenami jsme podpořili šachový turnaj Český Banát v Rumunsku. 
 
Byly založeny soutěže družstev ve svazové databázi. 
 
Byl zajištěn online přenos partií z prvního dvojkola šachy.cz Extraligy a zároveň jsme pomohli s online 
komentovaným přenosem. 
 
Na FIDE byly vyřízeny žádosti o změnu federace u Borise Pogorelského a Julie Movsesjanové a žádost 
o titul FM pro Adama Franka. 
 
Bylo vyřízeno 8 FIDE licencí rozhodčích pro DP Praha a Spartak Ústí nad Labem. 
 
V online školení trenérů 4. třídy v roce 2021 zatím splnilo a zaplatilo za test 54 lidí. 
 
Diskuze: v souvislosti s nárůstem byrokracie u dotační výzvy Můj klub 2022 navrhl R. Svoboda 
poskytnout oddílům nějakou formu pomoci. M. Petr a sekretariát byli pověřeni provést analýzu 
současného stavu u oddílů ŠSČR a seznámit s ní VV. 
 
Dále byla diskutována nutnost co nejdříve smluvně podchytit spolupráci mezi ŠSČR a AVE-Kontaktem 
ohledně pořadatelství ME žen 2022. 
 
Usnesení 156/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
 
Úkol 156/3: provést analýzu současného stavu dotační výzvy Můj klub 2022 u oddílů ŠSČR – M. Petr a 
sekretariát. 
 
Úkol 156/4: uzavřít smlouvu mezi ŠSČR a AVE-Kontaktem ohledně pořadatelství ME žen 2022 – M. 
Petr, R. Svoboda a sekretariát. 
 

14. Různé 
 
Sdružení šachových problémistů v ČR 
Na pozvání VV se na schůzi dostavil předseda Sdružení šachových problémistů v ČR pan Jiří Jelínek. 
Vysvětlil, jakým způsobem SŠP čerpá rozpočet od ŠSČR a jaké jsou hlavní aktivity sdružení. 
 
VV doporučil příště podložit rozpočet plánem činnosti, stanovit nominační kritéria a podmínky pro 
MS a ME v řešení a pokusit se navrhnout a zrealizovat plán rozvoje, aby členů SŠP bylo víc. Kriticky 
bylo vnímáno nezaslání informativních článků o srpnovém MČR v řešení v Praze na Strahově 
k publikaci na svazovém webu. 
 
Pan Jelínek zmínil těžkosti při vedení a propagaci hnutí. Propagační pokusy byly (např. pan Vanka měl 
před časem prezentaci o problémovém šachu na dorosteneckém MČR), nicméně ne příliš úspěšné. 

http://www.banat.cz/


 
 

 

 

Mladší ročníky mají jiné zájmy a tento obor je příliš nepřitahuje. Problémový šach je velmi specifický 
a člověk si k němu musí najít cestu sám. 
 
Na závěr bylo domluveno pravidelné zasílání článků o problémovém šachu pro širší šachovou 
veřejnost k publikaci na svazovém webu. 
 
Směrnice pro používání silničních motorových vozidel ŠSČR 
Na základě zapůjčeného auta od České unie sportu, předložil M. Petr návrh Směrnice pro používání 
silničních motorových vozidel ŠSČR. 
 
Usnesení 156/14: VV ŠSČR schvaluje předloženou Směrnici pro používání silničních motorových 
vozidel ŠSČR. 
 
Koncepce rozvoje ženského šachu a ženská šachovnice v extralize 
V krátkosti diskutován návrh Koncepce rozvoje ženského šachu zaslaný P. Piskem a dále návrh na 
zavedení ženské šachovnice v extralize, k čemuž poslali svá vyjádření STK a KRÚ. Mezi těmi je ještě 
nutné najít kompromis. Definitivní verze by se měla schvalovat na prosincové schůzi VV. 
 
Termín 157. schůze VV ŠSČR 
157. schůze VV ŠSČR se uskuteční v pátek 10. prosince v Orea Congress Hotelu v Brně. 
 

15. Závěr 
 
M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 18:39. 
 
 
......................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Martin Petr 
 
 
Přehled usnesení: 
 
Usnesení 156/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 155. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 156/2: VV ŠSČR schvaluje program 156. schůze VV ŠSČR. 
Usnesení 156/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 
Usnesení 156/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR. 
Usnesení 156/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KRÚ. 
Usnesení 156/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 
Usnesení 156/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TK. 
Usnesení 156/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol. 



 
 

 

 

Usnesení 156/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
Usnesení 156/10: VV ŠSČR schvaluje dílčí částku ve výši 100.000 Kč z položky rozpočtu ŠSČR 2022 
(V2.13) pro dotaci pořadateli závěrečného 3kola Extraligy 2021/2022 a zavazuje tímto výdajem 
rozpočet ŠSČR 2022. 
Usnesení 156/11: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2022 v rapid šachu žen ve výši 30.000 Kč 
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2022 (V2.6). 
Usnesení 156/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
Usnesení 156/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu. 
Usnesení 156/14: VV ŠSČR schvaluje předloženou Směrnici pro používání silničních motorových 
vozidel ŠSČR. 
 
Úkoly: 
 
Úkol 156/1: shromáždit všechny stížnosti na pořádání M. Čech do 16 let v Herlíkovicích a zaslat je 
pořadatelům k vyjádření – sekretariát, KM, KRod. 
Úkol 156/2: předložit návrh na úpravu článku 20 Rozpisu extraligy – KRÚ. 
Úkol 156/3: provést analýzu současného stavu dotační výzvy Můj klub 2022 u oddílů ŠSČR – M. Petr a 
sekretariát. 
Úkol 156/4: uzavřít smlouvu mezi ŠSČR a AVE-Kontaktem ohledně pořadatelství ME žen 2022 – M. 
Petr, R. Svoboda a sekretariát. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 155. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Newsletter 10/2021 
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