
Usnesení konference Šachového svazu České republiky 
konané 5. 3. 2022 v Pardubicích 

I. Konference ŠSČR schválila: 

1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2021. 

2. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2021. 

3. Změny přílohy 1 článku 3. odst. 3.1. Ekonomické směrnice v navrženém znění s touto úpravou: 

a) při cestě jedné či dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 4,50 Kč/km. 

4. Změny přílohy 1 článku 2. odst. 2.7. Ekonomické směrnice takto: 

částky v tabulce 2) se navyšují na 1.500 Kč (Extraliga dorostu), 700 Kč (1. liga mládeže) 

a 500 Kč (Krajské přebory mládeže). 

5. Možnost poskytnutí úvěru Šachovým svazem ČR z. s. ve prospěch AVE CHESS z. s. a pověřuje 

VV ŠSČR uzavřením smlouvy za podmínek uvedených v dokumentu „Mistrovství Evropy žen 

2022, Praha, 19. 8. až 1. 9. 2022 – Podmínky čerpání úvěru“ předloženého konferenci ŠSČR dne 

5. 3. 2022. 

6. Rozpočet ŠSČR na rok 2022 v navrženém znění s touto úpravou: 

výdajová položka V10.8 Organizace sportu v KŠS se navyšuje na 800.000 Kč. 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí: 

Zprávu Revizní komise ŠSČR za rok 2021. 

III. Konference ŠSČR zvolila: 

1. Za člena výkonného výboru ŠSČR Jana Sikoru. 

2. Za člena revizní komise ŠSČR Jiřího Koptu. 

IV. Konference ŠSČR uložila: 

1. VV ŠSČR vytvořit samostatnou přehlednou tabulku zadaných úkolů se všemi náležitostmi ke 

snadné orientaci o úkolech a jejich plnění. 

2. VV ŠSČR provést ve schváleném rozpočtu dodatečné změny v závislosti na výši dotací 

poskytnutých NSA. 

3. VV ŠSČR zahájit diskuzi s extraligovými družstvy na téma ženské/dorostenecké šachovnice 

v šachy.cz Extralize a o dalším rozvoji této soutěže. 

4. VV ŠSČR při hodnocení činnosti VV pobočných spolků zohlednit plnění následujících bodů 5 

a 6. 

5. Pobočným spolkům doplnit do veřejného spolkového rejstříku platné statutární zástupce dle 

zákona. 

6. Pobočným spolkům doplnit do sbírky listin všechny chybějící účetní závěrky a listiny a tuto 

Sbírku listin průběžně doplňovat dle zákona a nařízení. 

7. Všem organizačním pracovníkům kolektivních členů ŠSČR v souvislosti s rejstříkem sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení každoročně zkontrolovat a aktualizovat 

všechny potřebné údaje do tohoto rejstříku. 

Zapsali: Miroslav Hurta, Jan Malec, František Štross 


