
 
 

 

 

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS 
Pardubice, 17. 9. 2022 

 

Přítomni: 

Pražský šachový svaz: Jan Kovář, Přemysl Hrbek 
Středočeský šachový svaz: Jaroslav Satranský, Tomáš Mrázek, Miloslav Partl 
Jihočeský šachový svaz: Karel David, Martin Hejda, Alois Bartoš 
Šachový svaz Plzeňského kraje: Bohumír Sunek, Martin Kopřiva 
Krajský šachový svaz Karlovy Vary: Ladislav Hajšman 
Ústecký krajský šachový svaz: František Chaloupka, Vladimír Hadraba 
Šachový svaz Libereckého kraje: Jan Malec, Jiří Průdek, Vojtěch Šic 
Královéhradecký krajský šachový svaz: Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban, Jiří Daniel 
Pardubický krajský šachový svaz: Jiří Kosek, Jaromír Krys, Josef Krátký 
Krajský šachový svaz Vysočina: Josef Kratochvíl 
Jihomoravský šachový svaz: bez účasti 
Šachový svaz Zlínského kraje: Pavel Růčka 
Šachový svaz Olomouckého kraje: Vítězslav Musil 
Moravskoslezský krajský šachový svaz: Jiří Novák 
VV ŠSČR: Martin Petr, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala 
Hosté: František Štross, Josef Bednařík, Venuše Souralová, Petr Neuman 
 
Zahájeno v 10:00 předsedou VV ŠSČR Martinem Petrem. 

Informace o stavu plnění podmínek projektu Organizace sportu v  KŠS 2022 

 

Průběžný stav jednotlivých podmínek je uveden v přiloženém souboru. Termín vyhodnocení je 

stanoven na 15. listopadu. Na aktualizaci údajů ve Veřejném rejstříku by měly zapracovat především 

Pražský šachový svaz, Středočeský šachový svaz a Jihomoravský šachový svaz. 

Závěry z diskuze: 

• Několik krajů má ve Veřejném rejstříku neaktualizované datum vzniku členství u členů VV a 

RK. Je vždy nutné, aby při volební konferenci byl kompletní VV spolu s RK vždy formálně 

odvolán. A to i v případech, kdy kandiduje stejný tým. Do rejstříku se pak musí všichni znovu 

nechat zapsat. Dle Stanov je volební období 3 roky, a pokud je v rejstříku u zapsaných osob 

datum starší než 3 roky, není jasné, že se jedná o aktuální složení VV či RK. Z toho pak mohou 

pramenit problémy např. při jednání s úřady, bankami apod.  



 
 

 

 

• KŠS si aktualizují údaje ve Veřejném rejstříku samy, ŠSČR pouze uděluje vykonavateli plnou 

moc. Na základě doporučení Zdeňka Urbana ŠSČR prověří, zda jde plnou moc zaslat na 

příslušný Městský soud datovou schránkou. 

• Dle informace Zdeňka Urbana vzniká od 1. 1. 2023 všem spolkům (tedy i oddílům a krajským 

šachovým svazům) povinnost používat datovou schránku. V případě, že ji doposud nemají, 

měla by jim být zřízena automaticky. Předseda VV ŠSČR Martin Petr se ohledně věci bude 

informovat na jednání s Národní sportovní agenturou 27. září, kde bude zároveň apelovat na 

maximální zjednodušení administrativy dotačních výzev (např. Můj klub). 

 
Financování šachového hnutí, současný stav a možný vývoj s  důrazem na stav v KŠS  

 

Financování ŠSČR ze strany státu je v posledních letech stabilní, ale vzhledem k současné nejisté době 

se situace může velmi rychle zhoršit. I proto je důležité hospodařit s dostatečnou rezervou, což se 

ukázalo v letošním roce, kdy ŠSČR obdržel dotaci od NSA na letošní rok až koncem července. 

Problémem je také narůstající inflace. Je proto možné, že v budoucnu dojde k omezení některých 

činností a akcí a k navyšování členských příspěvků. Nejdůležitější kladnou hodnotou ŠSČR pro dotační 

tituly NSA je vysoký počet členů, který zamezuje výraznějšímu propadu tohoto druhu financování. 

Hospodaření většiny KŠS je uvedeno v přiložené tabulce, kterou na základě podkladů od krajů 

zpracoval hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda. Rozpočtově se vymyká Moravskoslezský krajský šachový 

svaz hlavně díky finanční podpoře v krajském projektu OKAP II, o které informoval Jiří Novák.    

Závěry z diskuze, do které se zapojili zástupci všech přítomných krajských šachových svazů: 

• Možnosti financování jsou v jednotlivých krajích rozdílné. Několik krajů je závislých na 

dotacích z Krajských úřadů, některé však z KÚ nejsou podpořeny vůbec, a proto musely 

sáhnout ke zvýšení krajských členských příspěvků. 

• Financování z Krajských úřadů či jiných zdrojů je vázané téměř výhradně na mládež. Na 

samotný provoz svazu se tyto dotace využít nedají. I z toho důvodu je dotace ŠSČR z projektu 

Organizace sportu v KŠS pro kraje přínosná. Vítězslav Musil upozornil, že dotace ŠSČR se již 

řadu let nezvyšovala. Několik krajů navrhuje schodkový rozpočet, ale konečný výsledek 

hospodaření bývá pozitivnější. Na hospodářský výsledek roku 2021 mělo vliv to, že ŠSČR 

projekt Organizace sportu financoval již na konci roku 2020.  

• Většina krajů má dostatečnou finanční rezervu, zhruba na úrovni poloviny či celého ročního 

rozpočtu. 

 



 
 

 

 

 
Krajská tréninková centra mládeže  

 

Pro rok 2023 již ŠSČR nebude uznávat rozdělení financí na oddíly na pravidelné kroužky. Oddíly jsou 

podporovány z jiných zdrojů (NSA – Můj klub, ŠSČR – podpora kroužků). Zároveň je důležité zachovat 

pyramidu oddíl – kraj – republika, která se při absenci krajských společných akcí ztrácí. Akce KTCM 

mají být otevřené pro děti z kraje, ze všech oddílů, předem zveřejněné na webu. Různá centra v kraji 

nevadí, je jasné, že nejsou všichni kamarádi nebo to mají na druhou stranu kraje daleko. 

Závěry z diskuze: 

• Chybí metodika výuky v KTCM, na což upozornil Jiří Daniel. Potřeba je větší provázanost 

s republikovým svazem.  

• Problémem jsou termínové kolize, na čemž po příspěvcích Karla Bartoše a Martina Hejdy 

panovala víceméně všeobecná shoda. Jiří Novák upozornil, že o několik sobotních termínů 

pro KTCM kraj přišel kvůli zavedení dvojkol v 1. lize východ. Zdeněk Fiala konstatoval, že 

republikové akce mládeže v termínovém kalendáři zabírají pouze 9 až 10 sobot, přičemž 

využití zbylých termínů je plně v kompetenci kraje. Problémem je tak spíše příliš mnoho 

soutěží, a to i na krajské úrovni, jak mládeže (např. rapidy), tak dospělých. Chybí pak termíny 

pro tréninkovou činnost, která je podstatná. 

 

Stav hnutí s důrazem na KŠS na konci volebního období 

 

Závěry z diskuze: 

• Ke zvážení je návrh předsedy Revizní komise ŠSČR Miroslava Sunka na prodloužení volebního 

období formou úpravy Stanov, neboť ani na krajské, ani na republikové úrovni k příliš časté 

obměně funkcionářů nedochází. Volby jsou vždy spojeny se značnou administrativní zátěží, 

mj. spojenou se zápisem do spolkového rejstříku. Možné by bylo prodloužení období na 4 až 

5 let. Nevýhodou by mohlo být, že na takto dlouhý závazek k vedení spolku se (možná) najde 

ještě méně zájemců, než na současné 3 roky.  

• František Chaloupka uvedl některé nesrovnalosti mezi legislativou a realitou na krajské 

i republikové úrovni. 

• Pavel Růčka upozornil na administrativní náročnost současné situace pro malé oddíly. 

Jaroslav Satranský nabídl možnost využití servisních center České unie sportu, které jsou 

v krajích i okresech. Pomáhají s administrativou (např. vyplněním žádostí v programu Můj 



 
 

 

 

klub) a ekonomickými otázkami (např. účetnictvím). Malým oddílům tak mohou zásadním 

způsobem pomoci. 

• Jiří Daniel zmínil problematiku navýšení odstupného u talentované mládeže, která již byla 

diskutována na posledních svazových konferencích. 

• Jaroslav Šmíd pozval všechny přítomné na Olympiádu dětí a mládeže, která se bude konat 

v Královéhradeckém kraji od 22. ledna. 

Jednání bylo ukončeno v 15 hodin. 

 

Zapsali: František Štross a Martin Petr. 


