
 
 

 

 

Úkoly z Konference ŠSČR 

Zbývající úkol z Konference ŠSČR 2014: 

Posoudit pozitiva a negativa vzniku rozhodčí komise. 

Splněno. Dle usnesení ze 105. schůze VV ŠSČR nedoporučuje zřízení rozhodčí komise. 

Úkoly z usnesení Konference ŠSČR 2015: 

1) Zpracovat do 25. 6. 2015 návrh novely Organizačních pokynů pro činnost  KŠS. 
 
Nesplněno. V termínu bylo shledáno, že předpis je natolik zastaralý a nedodržovaný, že jeho existen-
ce nemá již smysl. Debata k tomu proběhla na červencovém setkání s KŠS, kde bylo dohodnuto, že 
vztah s KŠS bude upraven v Organizačním řádu. LK má poznamenáno ve svých úkolech.  
 
2) Vypracovat a zveřejnit na stránkách ŠSČR vzorové stanovy pro šachové spolky v ČR s termínem do 
1. 9. 2015. 
 
Splněno. Vzorové stanovy pro šachové spolky byly publikovány na webu ŠSČR 12. 8. 2015. 
 
3) Doplnit do čl. 5.3.5 Soutěžního řádu text „Pokud rozpis soutěže nestanoví jinak“. 
 
Splněno. Aktualizovaný Soutěžní řád byl publikován na webu ŠSČR 1. 9. 2015. 
 
4) Zabývat se všemi připomínkami, které zazněly v diskusi. 
 
Viz níže. Především je nutno upozornit na to, že úkol zabývat se připomínkami všech řečníků nezna-
mená, že konference zaúkolovala VV realizací všech jednotlivých připomínek a námětů.  
 

Připomínky z diskuze Konference ŠSČR 2015: 

1) Zajistit v předstihu hotel Slunce pro Konferenci ŠSČR 2016 konanou dne 27. 2. 2016. (sekretariát) 

Splněno. 

2) Dořešit zápisy KŠS do rejstříku. (sekretariát) 
 
Splněno. Do rejstříku byl zapsán Šachový svaz Plzeňského kraje a KŠS Vysočina. Zbývá ještě ŠS 

Libereckého kraje, kde se čekalo na volební krajskou konferenci a nyní se shromažďují požadované 

dokumenty. 

3) Zapojit pedagogicko-psychologické testy do výběru talentů. (TMK) 
 
Splněno. VV ŠSČR na své 105. schůzi vzal na vědomí informace předsedy TMK o úvahách ohledně 
zapojení psychologicky pedagogických testů do výběru talentů.  

http://www.chess.cz/www/informace/komise/legislativni-komise/dokumenty/vzorove-stanovy-spolku.html
http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2015-2016/aktuality-z-domova/aktualizovany-soutezni-rad-sscr.html


 
 

 

 

TMK obdržela od autora tohoto námětu A. Šimečka kontakt na psycholožku a je v plánu využít ji na 
některém z budoucích seminářů pro trenéry. Již v minulosti TMK psychologické testy pro talentova-
nou mládež realizovala s nepřesvědčivým výsledkem na jednom z letních táborů. TMK si je možnosti 
vědoma, ale aktuálně neplánuje jiné konkrétní kroky, VV jí žádné neuložil. 
 
4) Kontrolovat, aby KTCM byly pro všechny talenty z kraje. (TMK,KŠS) 
 
Splněno. Byly zavedeny kontrolní mechanismy – povinné zveřejňování přehledu podporovaných ta-
lentů na krajském webu a kontrola ze strany manažera KTCM. 
 
5) Zlepšit vzdělávání trenérů (máme systém z 90. let), využívat internetové semináře jako na Sloven-
sku. (TMK) 
 
Splněno. V roce 2015 byla uspořádána úspěšná konference trenérů a zároveň se uskutečnily 3 webi-
náře pro trenéry. Byl novelizován předpis o vzdělávání trenérů. 
 
6) Zpracovat jasná pravidla pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí (Ol16, 
senioři, školy atd.) (sekretariát) 
 
105. schůze VV konstatovala nesplnění úkolu ze strany TMK a úkol předala k urychlenému vypraco-
vání sekretariátu. 
 
7) Zlepšit komunikaci s kraji, podporovat rozvoj trenérů. 
 
Průběžně se plní. Mj. byla v červenci loňského roku uspořádána schůzka VV s KŠS, téměř polovina 
krajů poté poslala sekretariátu pozvánku na svou konferenci, kde se ale zástupci VV bohužel obvykle 
neukázali. Sekretariát či předseda reagovali na všechny obdržené podněty z krajů. Kraje vyzvány 
k diskuzi nad koncepcemi (několik málo reakcí přišlo), v rámci oslav 110. výročí narození V. Menčíko-
vé byla i krajům nabídnuta podpora k uspořádání simultánky atd. Kraje pravidelně dostávají podklady 
a pozvánku ke schůzím VV ŠSČR. Podpora trenérů viz úkol č. 5. 
 
8) Vytvořit přehlednou nabídku trenérských služeb. (TMK, sekretariát) 
 
Plní se. Do konce února by mělo být zveřejněno na webu. 
 
9) Prohloubit spolupráci se školami. (KM) 
 
Průběžně se plní. Podstatně se zvýšil počet zapojených škol do projektu ŠdŠ. Jde především o úkol 
krajských manažerů, které ŠSČR dotuje, ale jmenují je KŠS. Manažer projektu M. Hurta navrhl několik 
rozpočtových opatření na další zlepšení stavu, ty VV do značné míry akceptoval v návrhu rozpočtu 
2016. 
 
10) Připravit reprezentativní finále přeboru škol. (KM) 
 
Splněno. Chystá se v červnu ve Zlíně, v rozpočtu na to byla schválena zvýšená částka. 
 



 
 

 

 

11) Návrhy na úpravu Soutěžního řádu: úprava limitu volných hráčů, hráči do 16 let bez označení 
volný atd., snížit počet písmenkových hráčů na 1, zrušit omezení počtu soupisek. (STK) 
 
Splněno, viz aktualizace Soutěžního řádu. Do Soutěžního řádu byly implementovány ty návrhy, které 
byly schváleny na Rozšířené schůzi STK. 
 
12) Odbourat z Konference legislativní návrhy spadající pod komise, kde nebyly projednány. (LK) 
 
Splněno – VV105. Vzhledem k funkci Konference jako nejvyššího orgánu spolku nelze zcela vyloučit, 

ale LK navrhla postupy dle Stanov ztěžující tento postup.  

13) Zabývat se připomínkou k RaPŘ - oddíl musí mít minimálně jednoho člena staršího 18 let, který 
zároveň musí být členem ŠSČR. (LK, OK) 
 
Splněno – VV105. Dle LK zákon připouští takovou variantu. Požadavek zaznamenán pro příští úpravu 
RaPŘ.  

14) Zabývat se změnou Stanov ŠSČR ohledně hlasování per rollam. (LK) 

Splněno – VV105. LK tento návrh podporuje a eviduje v plánovaném seznamu změn Stanov ŠSČR. 

 


