
Návrhy změn v Ekonomické směrnici ŠSČR

Příloha D1) čl. 2.6. Vklady do soutěží 

Úprava: do odst. b). doplnit za slovo „v soutěžích“ termín „v kategoriích do 18 let“. 
V tabulce v odst. a) doplnit 
Soutěž družstev – družstvo s osmi a více členy 400 Kč  
Soutěž družstev – družstvo s méně než osmi členy 200 Kč  

Zdůvodnění: toto je návrh na zásadní změnu stávajícího systému. Zpoplatnili bychom tímto zápočet LOK 
v mistrovských soutěžích družstev dospělých, což je cesta, jak v letošním roce dosáhnout 
vyrovnaného rozpočtu. V mistrovských soutěžích družstev řízených ŠSČR startuje 108 
družstev. V soutěžích družstev řízených kraji startuje cca 700 osmičlenných družstev a cca 
350 pětičlenných a šestičlenných družstev. Nárůst příjmů:

ŠSČR   43.200 Kč
KŠS ≥8 280.000 Kč
              Družstva v     soutěžích  KŠS <8                                     70.000 Kč   
Celkem 393.200 Kč

Příloha D1) čl. 4.2. Poplatky za zápočet na ELO listinu FIDE  

Úprava: v tabulce v posledním řádku upravit sazbu v soutěžích družstev na 400 Kč. 
Zdůvodnění: zrušíme tím velmi náročný administrativní systém, kdy se zpětně dopočítává v každé soutěži, 

kolik hrálo za družstvo hráčů. Platba v eurech také přináší komplikace, protože nebyl 
stanoven závazný termín pro kurz, kterým se sazba na koruny přepočítává, tak se to dělalo 
různě. V některých soutěžích jej stanovila STK, někde si kurz stanovil KŠS. Rozptyl není 
dramatický, průměrně hraje cca 12 hráčů. Sazbou 400 Kč se dostaneme v soutěžích družstev 
na hranici rentability, kdy budou započteny nejen poplatky FIDE, ale i administrativní 
náklady (Zpracovatel listiny, bank. poplatky, atd.)

Příloha D1) čl. 4.6. Osvobození od poplatku

Úprava: zrušit celý odstavec. 

Zdůvodnění: mezinárodní tituly postupem let devalvovaly, jejich prestiž se snížila. Získávání titulů už není 
prioritou pro Šachový svaz, který by měl stanovovat jiné významnější sportovní cíle. 

Formální úpravy Ekonomické směrnice:

 v celé příloze vypustit poznámky o platnosti,
v odst. F) platnost směrnice vypustit odstavce o výjimkách. 

Ing. Rostislav Svoboda
hospodář ŠSČR


