
Volební program 2011-2013 

Volební kandidátka vedená Viktorem Novotným předkládá členům Šachového svazu ČR 

program pro následující tříleté volební období. 

Preambule 

Rok 2011 považujeme za přechodný vzhledem k velké nejistotě na straně příjmů a krizovým 

situacím v institucích Sazka a ČSTV. Nejasná je i další koncepce státní podpory sportu. Důraz 

proto klademe na ekonomickou oblast. Vnitřní úspory ve výdajích ŠSČR považujeme za 

nezbytné preventivní opatření. Zaměřit se chceme především na provozní výdaje svazu. 

Některá opatření plánujeme provést co nejrychleji, některá další předložíme konferenci příští 

rok. 

1) Ekonomický program 

a) Co nejširší odluka finančních operací od ČSTV = samostatné účetnictví, samostatné 

mzdové účetnictví, vlastní správa finančních a daňových operací. Účetnictví bude 

vedeno na pracovišti sekretariátu ŠSČR v Ostravě. Celý projekt vychází z návrhu 

Rostislava Svobody, jeho realizaci stávající VV ŠSČR odložil vzhledem k blízkosti 

volební konference.  

b) Přechod na fakturové platby svazu. Svaz by členským klubům, případně dalším 

subjektům, vystavoval cca 1-2x ročně fakturu s rozpisem všech položek k platbě 

(členské příspěvky, vklady, pokuty, poplatky atd.). Proplacení faktury v termínu by 

mohlo být motivováno slevovým bonusem. Technickou realizací by mělo být rovněž 

pověřeno pracoviště sekretariátu ŠSČR v Ostravě. Opatření vyžaduje rozsáhlý 

legislativní zásah, realizace nejdříve v roce 2012.   

c) Aktivizace financování šachu na všech úrovních prostřednictvím grantů, především 

grantů místních, a převážně orientovaných na mládež. Tento program financování 

svazu příliš neovlivní, na republikové úrovni nebude pravděpodobně mnoho 

využitelných grantů, očekáváme však přínos na úrovni krajských svazů a především 

na klubové úrovni. Připravíme „grantový manuál“ – vzorová podání grantových 

projektů a metodické pokyny k jejich podání, zájemcům pak poskytneme i další právní 

a metodickou pomoc. 

d) Další úspory očekáváme od maximálního využití komunikačních prostředků 

nabízených veřejnými elektronickými médii – snížení nákladů na cestovné. 

2) Organizační program 

a) Aktivizace krajských článků organizace – právní subjektivita je nezbytnou podmínkou 

pro využívání grantů. Spolupráce při řešení krizových situací v souvislosti s možnými 

změnami v ČSTV. Zvýšený důraz na funkční krajská střediska talentované mládeže, 

metodická a trenérská spolupráce. 

b) Vstřícnější a komunikativnější přístup k členské základně, další zprůhlednění práce 

ŠSČR. Co nejširší využívání veřejných elektronických komunikačních prostředků 

k výměně informací a vedení veřejných diskuzí na klíčová témata. Příprava 

propracovanějšího a pružnějšího kalendáře soutěží, snaha o maximální koordinaci. 



c) Celková revize předpisů ŠSČR.  

3) Oblast mládeže 

a) Dopracovat a rozvinout trenérskou práci s mládeží tak, aby ve svazu existoval funkční 

systém návazné přípravy mládeže na všech úrovních (svaz – krajská střediska mládeže 

– školní a klubové kroužky). Rozšířit počet kvalifikovaných trenérů a vedoucích 

kroužků mládeže – motivace trenérů na finančním základě (granty na mládež). 

b) Zřídit trenérskou subkomisi se speciálním zaměřením na mládež. Úkolem subkomise 

by byla koordinace práce všech článků tréninkového procesu, metodická pomoc na 

všech úrovních tréninku, každoroční vyhodnocování talentů podle předem 

stanovených kritérií a zajištění reprezentačních akcí mládeže. 

c) Individuální trénink talentů ŠSČR – předpokládáme zachování obvyklé rozpočtované 

částky a formy jejího využití, plánujeme však intenzivnější využití při sníženém počtu 

osob (více hodin pro menší počet talentů). Individuální trénink využívat jen v těch 

případech, kdy úroveň znalostí talentovaného hráče skýtá předpoklad efektivnosti této 

metody.  

d) Krajská střediska talentované mládeže by měla vést trénink formou přednášek a 

soustředění. Stanou se tak základním článkem pro přípravu talentované mládeže. 

Finančním zdrojem pro tuto činnost by měly být především krajské granty na mládež, 

případně krajské rozpočty. Zvážíme možnost účelových grantů z rozpočtu ŠSČR od 

roku 2012. V některých krajích již jsou grantové zdroje využívány, cílem je jejich 

celostátní rozšíření. 

e) Místní kroužky mládeže – kluby, školy, domy mládeže. Tento stupeň vytváří velmi 

potřebný článek masového rozvoje. Budeme klást důraz na co nejširší rozvinutí této 

formy prostřednictvím využívání místních grantů. Předpokládáme aktivní zapojení 

krajských svazů a krajských středisek mládeže při zajišťování trenérů pro tyto 

kroužky. Finanční odměna trenérů na této úrovni by neměla mít formální charakter, 

měla by být naopak významnou motivační složkou. Komise mládeže ŠSČR má 

připraveny některé projekty pro předškolní mládež i pro základní školy, při využití 

místních grantů by byla vyřešena velmi citlivá stránka finančního krytí projektů.   

4) Reprezentace 

Během roku 2011 schválíme prémiový řád reprezentace. V rozpočtu došlo ke snížení 

základní odměny reprezentantů s tím, že budou navýšeny prémie za případné úspěchy, 

prémiový řád ale nebyl dosud řádně schválen. Případné prémie plynou z rezervy rozpočtu 

a musíme najít vhodný kompromis mezi požadavky reprezentantů a možnostmi ŠSČR. 

Nutno připomenout, že reprezentační výsledky jsou hlavním kritériem i pro získávání 

dotace na talentovanou mládež z MŠMT.  Na postech reprezentačních kapitánů počítáme 

nadále s Michalem Konopkou a Petrem Hábou.  

5) Vnější vztahy 

Prostřednictvím delegáta Petra Piska budeme aktivně hájit zájmy ŠSČR ve FIDE a ECU. 

Budeme se zasazovat o zastavení růstu poplatků a prosazovat naše členy do orgánů FIDE 

a ECU. Budeme se aktivně podílet na řešení situace v ČSTV a SAZKA a.s. s důrazem na 

prospěch ŠSČR.  


