
                             Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR 
 

 

Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se 

Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku , dále pak se navrhuje logické 

uspořádání pořadí článků v této příloze, doplnění dalších ustanovení v poplatcích v návaznosti na 

podmínky FIDE a zobecnění formulace  stávajícího článku 2.8. tak, aby se změnou Registračního a 

přestupního řádu ŠSČR již nemusela být v tomto bodě prováděna následná změna ekonomické 

směrnice. 

 

 

          

 

Dosavadní znění přílohy D1) 

 

 
 

Příloha: 

 D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady 
1.Členské příspěvky ŠSČR  

Členský příspěvek (jednoroční) za člena v kategorii: 

Plán zvyšování příspěvků se pozastaví v případě, že nenastane propad dotace z MF. 

 

2. Správní poplatky  

2.1. Přestupy, změna názvu oddílu 

Poplatky za přestup:  

za člena (bez rozdílu věku) 200 Kč 

při hromadném přestupu (5 a více hráčů)  1.000 Kč 

změna názvu oddílu (za celý oddíl) 100 Kč 

 

2.2. Odstupné při přestupech 

Odstupné je vypláceno při přestupu hráče, který v roce realizace přestupu dosáhl (dosáhne) věku 25 

let, a hráče mladšího, novým oddílem mateřskému oddílu:  

1. Při přestupu dojde k dohodě mezi novým oddílem a mateřským oddílem o výši odstupného, 

případně o jiném způsobu vyrovnání. 

2. Nedojde-li při přestupu mezi novým oddílem a mateřským oddílem k dohodě o výši odstupného, 

v tom případě bude výše odstupného stanovena podle výše ELO ČR ke dni přestupu přestupujícího 

hráče a jeho věku tak, že základní hodnota odstupného pro hráče do 10 let s ELO 1551 a pro hráče 

od 11 do 15 let s ELO 1601 činí 1.000 Kč, pro hráče od 16 do 20 let s ELO 1801 4.000 Kč, a pro 

hráče od 21 do 25 let s ELO 2001 činí 7.000 Kč, a za každý bod ELO nad základní hodnotu se 

odstupné zvyšuje o 20 Kč. Pro zjednodušení částky odstupného ukazuje následující tabulka: 

 

ELO Do 10 let 11-15 let 16-20 let 21-25 let 

Členský příspěvek v roce 2010 2011 2012 2013 2014 

Členové se základní sazbou 100 Kč 150 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč 

Členové se sníženou sazbou (platí pro 

mládež do 18 let a seniory nad 65 let)                                                                  
50 Kč 75 Kč 100 Kč 125 Kč 150 Kč 

Individuální členové 1.000 Kč 1.500 Kč 2.000 Kč 2.500 Kč 3.000 Kč 

  



1551 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

1601 2.000 Kč 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1651 3.000 Kč 2.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1701 4.000 Kč 3.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1751 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1801 6.000 Kč 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 

1851 7.000 Kč 6.000 Kč 5.000 Kč 0 Kč 

1901 8.000 Kč 7.000 Kč 6.000 Kč 0 Kč 

1951 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 0 Kč 

2001 10.000 Kč 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 

2101 12.000 Kč 11.000 Kč 10.000 Kč 9.000 Kč 

2201 14.000 Kč 13.000 Kč 12.000 Kč 11.000 Kč 

 

2.3.Pokuty 

Pokuty ukládá určená disciplinární komise (viz Disciplinární řád ŠSČR) po individuálním 

projednání. Za hrubé porušení povinností při sportovní činnosti, které ovlivnilo průběh soutěže, 

může být uložena pokuta:  

Jednotlivci až do 5.000 Kč 

oddílu až do 20.000 Kč 

 

2.4.Poplatky v námitkovém a disciplinárním řízení 

Jednotlivci:  

Odvolání na úrovni ŠO 50 Kč 

Odvolání na úrovni vyšší 200 Kč 

Oddíly:  

Odvolání na úrovni KŠŠ  500 Kč 

Odvolání na úrovni vyšší  1.000 Kč 

 

2.5. Poplatky za školení 

a) Za školení rozhodčích vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše:  

u školení 1. třídy 1.500 Kč 

u školení 2. třídy 1.000 Kč 

u školení 3. třídy 600 Kč 

b) Za školení trenérů vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše:  

u školení 1. třídy pořádá FTVS 

u školení 2. třídy 1.500 Kč 

u školení 3. třídy 1.000 Kč 

u školení 4. třídy 600 Kč 

c) Za opakované zkoušky při školení hradí účastník 50% výše uvedeného poplatku za školení 

určeném pořádající složkou ŠSČR. K tíži účastníka školení jsou i ostatní náklady jako např. 

cestovné, ubytování, stravné aj. 

d) při účasti 9 a méně účastníků se poplatky mohou navýšit až na dvojnásobek. 

 

2.6.Vklady do soutěží 

Složky ŠSČR pověřené pořádáním soutěží družstev vybírají od všech zúčastněných družstev 

vklady. Tyto vklady se stávají součástí jejich příjmů a jsou tak zapojeny do jejich celkového 



rozpočtu. Výše vkladů je stanovena do výše:  

1) 

 běžná taxa 50% sleva 

Extraliga 5.000 Kč 2.500 Kč 

1. liga 2.500 Kč 1.250 Kč 

2. liga 2.000 Kč 1.000 Kč 

Krajský přebor 350 Kč -- 

nižší soutěže 200 Kč -- 

Nárok na 50% slevu získávají oddíly, jejichž družstvo odehrálo v předchozí sezóně řádně alespoň 

jednu z následujících soutěží mládežnických družstev: 

a)  Extraligu dorostu 

b)   1. ligu družstev mladšího dorostu 

c)  M-ČR družstev mladších žáků 

d)   M-ČR družstev starších žáků 

2)  

Extraliga dorostu 800 Kč 

1. liga mládeže 400 Kč 

Krajské přebory mládeže  200 Kč 

Příplatek ke vkladu v případě zpracování sborníku partií - do 400 Kč 

3) Od družstev, která nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV, může být vklad zvýšen, a to 

nejvýše na dvojnásobek.  

4) Výše vkladů v soutěžích družstev řízených KŠS je pouze doporučená a je plně v kompetenci 

KŠS ji upravit. 

 

2.7. Poplatky za soutěže  

a) poplatek za národní turnaj se zápočtem na LOK ČR 

1. Soutěž jednotlivců – za hráče registrovaného v ŠSČR dle 

Registračního a přestupního řádu ŠSČR v kategorii 

„aktivní“ člen a za hráče s jinou federací než CZE 

20 Kč 

2. Soutěž jednotlivců – za ostatní hráče neuvedené v ad 1 150 Kč 

Soutěž družstev – družstvo s osmi a více členy 400 Kč 

Soutěž družstev – družstvo s méně než osmi členy 200 Kč 

U soutěží družstev řízených KŠS se v případě, že bude uhrazen poplatek za zápočet soutěže na ELO 

listinu FIDE dle čl. 4.2, krátí poplatek uvedený v předchozí tabulce na polovinu. 

b) Od poplatků v soutěži družstev jsou osvobozeny oddíly startující v soutěžích v kategoriích do 18 

let. 

c) Sankční přirážka za pozdní odeslání podkladů dle čl. 2.2., 2.3., 3.1. a 3.2. Směrnice pro zápočet a 

registraci turnajů činí 25% z původní výše poplatku. 

d) Za vydání certifikátu – potvrzení o získání národního titulu: 

Mistr šachu 250 Kč 

Kandidát mistra šachu 150 Kč 

I.třída 100 Kč 

II.třída až IV.třída 50 Kč 

e) Poplatek za vystavení dokladu o aktuální výši OK 

Poplatek za vystavení dokladu o aktuální výši osobního koeficientu (dle 

Klasifikačního řádu ŠSČR čl. 3.14.) 
100 Kč 



 

2.8. Správní poplatky - sankce za pozdní registraci 

Za nesplnění termínu registrace dle Registračního a přestupního řádu budou oddílům uloženy tyto 

sankce:  

za nesplnění povinnosti registrace do 

1.3. kalendářního roku 
500 Kč 

za nesplnění povinnosti registrace do 

1.7. kalendářního roku 
1000 Kč 

za nesplnění povinnosti registrace do 

20.7. kalendářního roku 
1000 Kč a nepřijetí družstev oddílu do soutěží 

družstev následujícího soutěžního ročníku 

 

2.9. Registrační příspěvek cizince 

Registrační příspěvek cizince dle čl. 5 Registračního a přestupního řádu ŠSČR za každou soutěž: 

Registrační příspěvek cizince za každou soutěž 400 Kč 

 

2.10. Poplatek za převod soutěže družstev 

Poplatek za převod soutěže družstev uskutečněné za podmínek stanovených čl. 3.4.3 b) Soutěžního 

řádu ŠSČR je stanoven v následující  výši: 

Extraliga 20.000 Kč 

1. liga 10.000 Kč 

2. liga 5.000 Kč 

Poplatek v krajských soutěžích a soutěžích mládeže stanoví řídící orgán v maximální výši 5.000 Kč. 

 

3. Ostatní náhrady 

3.1. Cestovní náklady 

Úhrady cestovného a stravného pro funkcionáře a členy ŠSČR se řídí zákonem č.262/2006 Sb., 

zákoník práce,část sedmá v platném znění. Stravné je u ŠSČR propláceno nejvyšší sazbou 

v určeném rozsahu stanovené zákoníkem práce, část sedmá, hlava III, § 176  platného v daném 

účetním období. Zahraniční stravné je propláceno v předem určené výši pro danou akci a v souladu 

se zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce, hlava III, §179 a §180. 

Při použití osobního motorového dvoustopého vozidla platí následující zásady: 

a) při cestě jedné osoby se uhradí kilometrovné ve výši 1,80 Kč/km, 

b) při cestě dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 3,60 Kč/km, 

c) při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 5,40 Kč/km. 

Rozhodčím delegovaným na utkání náleží náhrada podle bodu b).  

 

4. Členské příspěvky a poplatky mezinárodních organizacích. 

4.1.Členské příspěvky 

- na základě rozhodnutí kongresu FIDE (mezinárodní šachová federace) a platné směrnice FIDE 

(Handbook, 03. Financial Regulations) nebo ECU (evropská šachová federace) 

 

4.2. Poplatky za zápočet na ELO listinu FIDE 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem do 2300  50 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2301-2400 100 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2401-2500 150 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2501-2600 200 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem vyšším než 

2600 
300 € 



Zápas  podle kategorie výše 

Turnaj hraný systémem „Švýcar“   celkový počet hráčů x 1 € 

Turnaj družstev  400 Kč 

 

4.3. Poplatky za tituly 

Grandmaster             ( muži i ženy ) – velmistr 330 € 

International Master ( - „ - )             – mezinárodní mistr  165 € 

FIDE Master             ( - „ - )            – FIDE mistr 70 € 

Candidate Master      ( - „ - )            –  kandidát mistra 50 € 

International Arbiter  – mezinárodní rozhodčí 100 € 

FIDE Arbiter             – rozhodčí FIDE 50 € 

International Organizer – mezinárodní organizátor 100 € 

FIDE Instruktor             – mezinárodní instruktor 100 € 

FIDE Trainer                 – trenér FIDE 200 € 

FIDE Senior Trainer      – hlavní trenér FIDE 300 € 

 

4.4. Poplatky za obnovení licence po 2 letech 

FIDE Instruktor             – mezinárodní instruktor 60 € 

FIDE Trainer                 – trenér FIDE 120 € 

FIDE Senior Trainer      – hlavní trenér FIDE 180 € 

 

4.5. Další poplatky 

Další poplatky neuvedené v tomto dodatku za pořádání oficiálních mezinárodních soutěží FIDE 

nebo ECU jsou uvedeny ve směrnici FIDE (FIDE Handbook 03.Financial Regulations) a ECU 

(Rules & Regulations: Annex to Bid Procedure 2,3 ). 

 

4.6. Placení poplatků na účet ŠSČR 

Organizátor (pořadatel) nebo hráč (hráčka) zjistí výši poplatku uvedenou v tabulce a vynásobí ji 

daným kursem koruny České národní banky k euru v poslední den v turnaji nebo ke dni odeslání 

žádosti. Tuto částku zaokrouhlí na celé koruny dolů a uvedenou částku zašle na účet ŠSČR. 

Potvrzený doklad (kopii) o uvedené platbě zašle na sekretariát ŠSČR. 

 

 

 

 

 

Nové znění příloh  D1) 

 

 

Příloha: 

 D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady 
1.Členské příspěvky ŠSČR  

Členský příspěvek (jednoroční) za člena v kategorii: 



Plán zvyšování příspěvků se pozastaví v případě, že nenastane propad dotace z MF. 

 

2. Správní poplatky  

2.1. Přestupy, změna názvu oddílu 

Poplatky za přestup:  

za člena (bez rozdílu věku) 200 Kč 

při hromadném přestupu (5 a více hráčů)  1.000 Kč 

změna názvu oddílu (za celý oddíl) 100 Kč 

 

2.2. Odstupné při přestupech 

Odstupné je vypláceno při přestupu hráče, který v roce realizace přestupu dosáhl (dosáhne) věku 25 

let, a hráče mladšího, novým oddílem mateřskému oddílu:  

1. Při přestupu dojde k dohodě mezi novým oddílem a mateřským oddílem o výši odstupného, 

případně o jiném způsobu vyrovnání. 

2. Nedojde-li při přestupu mezi novým oddílem a mateřským oddílem k dohodě o výši odstupného, 

v tom případě bude výše odstupného stanovena podle výše ELO ČR ke dni přestupu přestupujícího 

hráče a jeho věku tak, že základní hodnota odstupného pro hráče do 10 let s ELO 1551 a pro hráče 

od 11 do 15 let s ELO 1601 činí 1.000 Kč, pro hráče od 16 do 20 let s ELO 1801 4.000 Kč, a pro 

hráče od 21 do 25 let s ELO 2001 činí 7.000 Kč, a za každý bod ELO nad základní hodnotu se 

odstupné zvyšuje o 20 Kč. Pro zjednodušení částky odstupného ukazuje následující tabulka: 

 

ELO Do 10 let 11-15 let 16-20 let 21-25 let 

1551 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

1601 2.000 Kč 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1651 3.000 Kč 2.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1701 4.000 Kč 3.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1751 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1801 6.000 Kč 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 

1851 7.000 Kč 6.000 Kč 5.000 Kč 0 Kč 

1901 8.000 Kč 7.000 Kč 6.000 Kč 0 Kč 

1951 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 0 Kč 

2001 10.000 Kč 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 

2101 12.000 Kč 11.000 Kč 10.000 Kč 9.000 Kč 

2201 14.000 Kč 13.000 Kč 12.000 Kč 11.000 Kč 

 

2.3. Pokuty 

Pokuty ukládá: 

- Disciplinární komise v souladu s Disciplinárním řádem ŠSČR  

- Řídící orgán soutěže v souladu se Soutěžním řádem ŠSČR a rozpisem příslušné soutěže.      

 

 

 

Pokuta může být uložena v této max. výši:  

Členský příspěvek v roce 2010 2011 2012 2013 2014 

Členové se základní sazbou 100 Kč 150 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč 

Členové se sníženou sazbou (platí pro 

mládež do 18 let a seniory nad 65 let)                                                                  
50 Kč 75 Kč 100 Kč 125 Kč 150 Kč 

Individuální členové 1.000 Kč 1.500 Kč 2.000 Kč 2.500 Kč 3.000 Kč 

  



jednotlivci až do 5.000 Kč 

oddílu až do 20.000 Kč 

 

 

 

2.4. Sankce za pozdní registraci 

Za nesplnění termínu registrace dle Registračního a přestupního řádu ŠSČR budou oddílům uloženy 

tyto sankce:  

za splnění povinnosti registrace do 

jednoho měsíce od data určeného v 

Registračním a přestupním řádu ŠSČR 

500 Kč 

za nesplnění povinnosti registrace do 

jednoho měsíce od data uvedeného v 

Registračním a přestupním řádu ŠSČR 

1000 Kč 

Při nesplnění povinnosti registrace do termínu stanoveného v příslušném kalendářním roce pro 

podání přihlášek do soutěží družstev nebudou družstva oddílu v tomto roce přijata do  těchto soutěží 

družstev. 

 

2.5. Poplatky v námitkovém a disciplinárním řízení 

Jednotlivci:  

Odvolání na úrovni ŠO 50 Kč 

Odvolání na úrovni vyšší 200 Kč 

Oddíly:  

Odvolání na úrovni KŠŠ  500 Kč 

Odvolání na úrovni vyšší  1.000 Kč 

 

2.6. Poplatky za školení 

a) Za školení rozhodčích vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše:  

u školení 1. třídy 1.500 Kč 

u školení 2. třídy 1.000 Kč 

u školení 3. třídy 600 Kč 

b) Za školení trenérů vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše:  

u školení 1. třídy pořádá FTVS 

u školení 2. třídy 1.500 Kč 

u školení 3. třídy 1.000 Kč 

u školení 4. třídy 600 Kč 

c) Za opakované zkoušky při školení hradí účastník 50% výše uvedeného poplatku za školení 

určeném pořádající složkou ŠSČR. K tíži účastníka školení jsou i ostatní náklady jako např. 

cestovné, ubytování, stravné aj. 

d) při účasti 9 a méně účastníků se poplatky mohou navýšit až na dvojnásobek. 

 

2.7. Vklady do soutěží 

Složky ŠSČR pověřené pořádáním soutěží družstev vybírají od všech zúčastněných družstev 

vklady. Tyto vklady se stávají součástí jejich příjmů a jsou tak zapojeny do jejich celkového 

rozpočtu. Výše vkladů je stanovena do výše:  



1) 

 běžná taxa 50% sleva 

Extraliga 5.000 Kč 2.500 Kč 

1. liga 2.500 Kč 1.250 Kč 

2. liga 2.000 Kč 1.000 Kč 

Krajský přebor 350 Kč -- 

nižší soutěže 200 Kč -- 

Nárok na 50% slevu získávají oddíly, jejichž družstvo odehrálo v předchozí sezóně řádně alespoň 

jednu z následujících soutěží mládežnických družstev: 

a)  Extraligu dorostu 

b)   1. ligu družstev mladšího dorostu 

c)  M-ČR družstev mladších žáků 

d)   M-ČR družstev starších žáků 

2)  

Extraliga dorostu 800 Kč 

1. liga mládeže 400 Kč 

Krajské přebory mládeže  200 Kč 

Příplatek ke vkladu v případě zpracování sborníku partií - do 400 Kč 

3) Od družstev, která nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV, může být vklad zvýšen, a to 

nejvýše na dvojnásobek.  

4) Výše vkladů v soutěžích družstev řízených KŠS je pouze doporučená a je plně v kompetenci 

KŠS ji upravit. 

 

2.8. Poplatky za soutěže  

a) poplatek za národní turnaj se zápočtem na LOK ČR 

1. Soutěž jednotlivců – za hráče registrovaného v ŠSČR dle 

Registračního a přestupního řádu ŠSČR v kategorii 

„aktivní“ člen a za hráče s jinou federací než CZE 

20 Kč 

2. Soutěž jednotlivců – za ostatní hráče neuvedené v ad 1 150 Kč 

Soutěž družstev – družstvo s osmi a více členy 400 Kč 

Soutěž družstev – družstvo s méně než osmi členy 200 Kč 

U soutěží družstev řízených KŠS se v případě, že bude uhrazen poplatek za zápočet soutěže na ELO 

listinu FIDE dle čl. 4.2, krátí poplatek uvedený v předchozí tabulce na polovinu. 

b) Od poplatků v soutěži družstev jsou osvobozeny oddíly startující v soutěžích v kategoriích do 18 

let. 

c) Sankční přirážka za pozdní odeslání podkladů dle čl. 2.2., 2.3., 3.1. a 3.2. Směrnice pro zápočet a 

registraci turnajů činí 25% z původní výše poplatku. 

d) Za vydání certifikátu – potvrzení o získání národního titulu: 

Mistr šachu 250 Kč 

Kandidát mistra šachu 150 Kč 

I.třída 100 Kč 

II.třída až IV.třída 50 Kč 

e) Poplatek za vystavení dokladu o aktuální výši OK 

Poplatek za vystavení dokladu o aktuální výši osobního koeficientu (dle 

Klasifikačního řádu ŠSČR čl. 3.14.) 
100 Kč 

 



 

2.9. Registrační příspěvek cizince 

Registrační příspěvek cizince dle čl. 5 Registračního a přestupního řádu ŠSČR za každou soutěž: 

Registrační příspěvek cizince za každou soutěž 400 Kč 

 

2.10. Poplatek za převod soutěže družstev 

Poplatek za převod soutěže družstev uskutečněné za podmínek stanovených čl. 3.4.3 b) Soutěžního 

řádu ŠSČR je stanoven v následující  výši: 

Extraliga 20.000 Kč 

1. liga 10.000 Kč 

2. liga 5.000 Kč 

Poplatek v krajských soutěžích a soutěžích mládeže stanoví řídící orgán v maximální výši 5.000 Kč. 

 

3. Ostatní náhrady 

3.1. Cestovní náklady 

Úhrady cestovného a stravného pro funkcionáře a členy ŠSČR se řídí zákonem č.262/2006 Sb., 

zákoník práce,část sedmá v platném znění. Stravné je u ŠSČR propláceno nejvyšší sazbou 

v určeném rozsahu stanovené zákoníkem práce, část sedmá, hlava III, § 176  platného v daném 

účetním období. Zahraniční stravné je propláceno v předem určené výši pro danou akci a v souladu 

se zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce, hlava III, §179 a §180. 

Při použití osobního motorového dvoustopého vozidla platí následující zásady: 

a) při cestě jedné osoby se uhradí kilometrovné ve výši 1,80 Kč/km, 

b) při cestě dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 3,60 Kč/km, 

c) při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 5,40 Kč/km. 

Rozhodčím delegovaným na utkání náleží náhrada podle bodu b).  

 

4. Členské příspěvky a poplatky mezinárodních organizacích. 

4.1.Členské příspěvky 

- na základě rozhodnutí kongresu FIDE (mezinárodní šachová federace) a platné směrnice FIDE 

(Handbook, 03. Financial Regulations) nebo ECU (evropská šachová federace) 

 

4.2. Poplatky za zápočet na ELO listinu FIDE 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem do 2300  50 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2301-2400 100 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2401-2500 150 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2501-2600 200 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem vyšším než 

2600 
300 € 

Zápas  podle kategorie výše 

Turnaj hraný švýcarským systémem nebo systémem  

„Scheveningen“ 
 celkový počet hráčů x 1 € 

Turnaj družstev  400 Kč 

 

4.3. Poplatky za tituly 

Grandmaster             ( muži i ženy ) – velmistr 330 € 

International Master ( - „ - )             – 

mezinárodní mistr  
165 € 

FIDE Master             ( - „ - )            – FIDE 70 € 



mistr 

Candidate Master      ( - „ - )            –  

kandidát mistra 
50 € 

International Arbiter      – mezinárodní 

rozhodčí 
100 € 

FIDE Arbiter                 – rozhodčí FIDE 50 € 

International Organizer – mezinárodní 

organizátor 
100 € 

FIDE Instruktor             – mezinárodní 

instruktor 
100 € 

FIDE Trainer                 – trenér FIDE 200 € 

FIDE Senior Trainer      – hlavní trenér FIDE 300 € 

National Instructor         - národní instruktor 50 € 

Developmental Instructor - rozvojový 

instruktor 
50 € 

 

 

4.4. Poplatky za obnovení licence po 4 letech 

FIDE Instruktor              – mezinárodní 

instruktor 
60 € 

FIDE Trainer                  – trenér FIDE 120 € 

FIDE Senior Trainer       – hlavní trenér 

FIDE 
180 € 

National Instructor          - národní instruktor 30 € 

Developmental Instructor - rozvojový 

instruktor 
30 € 

 

4.5. Další poplatky 

Další poplatky neuvedené v tomto dodatku za pořádání oficiálních mezinárodních soutěží FIDE 

nebo ECU jsou uvedeny ve směrnici FIDE (FIDE Handbook 03.Financial Regulations) a ECU 

(Rules & Regulations: Annex to Bid Procedure 2,3 ). 

 

4.6. Placení poplatků na účet ŠSČR 

Organizátor (pořadatel) nebo hráč (hráčka) zjistí výši poplatku uvedenou v tabulce a vynásobí ji 

daným kursem koruny České národní banky k euru v poslední den v turnaji nebo ke dni odeslání 

žádosti. Tuto částku zaokrouhlí na celé koruny dolů a uvedenou částku zašle na účet ŠSČR. 

Potvrzený doklad (kopii) o uvedené platbě zašle na sekretariát ŠSČR. 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         

 

Platnost změny Ekonomické směrnice ŠSČR příloha D1):    schválením konferencí 

ŠSČR od  26.2.2011. 

 

 

Ostatní ustanovení Ekonomické směrnice  ŠSČR zůstávají beze změny. 


