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Zápis z Konference  

Šachového svazu České republiky 
 

konané dne 25. 2. 2017 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

 

Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím: 54/59 – 91,52 %: 

Pražský šachový svaz (5/5): Hruška, Kovář, Wadura, Čmiko, Křivánek 

Středočeský šachový svaz (5/6): Tryhubová, Švejdar, Skála, Burda, Uhlíř 

Jihočeský šachový svaz (3/3): Durchan, Odehnal, Bernáth 

Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Václavík, Vlk, Pelikán 

Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman, Hüttner, Lorenc 

Ústecký krajský šachový svaz (3/3): Babička, Chrz, Papay 

Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Průdek, Šic, Maršálek 

Královéhradecký krajský šachový svaz (2/3): Slavík, Daniel 

Pardubický krajský šachový svaz (3/3): Kosek, Janeček, Hájek 

Krajský šachový svaz Vysočina (2/3): Ptáček, Fiala 
Jihomoravský šachový svaz (5/5): Slavík, Hampel, Hurta, Lapúník, Slepánková 

Šachový svaz Zlínského kraje (4/4): Sviták, Svoboda, Růčka, Veselý 

Šachový svaz Olomouckého kraje (3/3): Malenovský, Volek, Gorba 

Moravskoslezský krajský šachový svaz (6/6): Kořínek, Fabík, Kopec, Záleský, Šnyta, Novák 

Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/3): Židů, Nývlt 

Sdružení šachových problémistů ČR (2/3): Krejnický, Petras 

 

Delegáti s hlasem poradním a hosté:  

Lamser, Novotný, Vokáč, Pisk, Malec, Novák, Partl, Štross, Kniezková, Nguyenová 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Konferenci ŠSČR zahájil v 10:05 předseda ŠSČR Viktor Novotný.  

 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE ŠSČR 
K navrženému programu, rozeslanému v řádném termínu 30 dní před začátkem konference, nebyly 

žádné připomínky. Program byl následně vizuální většinou schválen. 

 

 

3. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE ŠSČR 

Předložený Jednací řád Konference ŠSČR byl bez připomínek schválen. 

 

 

4. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
Konference zvolila pracovní předsednictvo v tomto složení: Viktor Novotný, Jan Lamser, Rostislav 

Svoboda, Zdeněk Fiala a František Štross.  

Pracovní předsednictvo po krátké poradě zvolilo předsedajícím konference Viktora Novotného.  
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5. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Konference zvolila mandátovou komisi v tomto složení: Jiří Krejnický, Jan Slavík, Trang 

Nguyenová. 

 

 

6. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 
Konference zvolila návrhovou komisi v tomto složení: Miroslav Hurta, Jan Malec a Vladimír 

Křivánek. 

 

 

7. SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU, VOLBA VOLEBNÍ KOMISE 
Předložený Volební řád Konference ŠSČR 2017 byl bez připomínek schválen. Volební komisi 

konference schválila v tomto složení: Milan Petras, Robert Wadura, Michal Babička, Jaroslav 

Kořínek a Jan Židů. 

 

Předsedající V. Novotný následně volební komisi vyzval k určení svého předsedy a ke stanovení 

termínů na předání kandidátů do volby VV ŠSČR a do RK ŠSČR. 

 

Předsedou volební komise byl určen M. Petras, který stanovil uzávěrku na předání kandidátů do 

volby VV ŠSČR na 11:50 a do RK ŠSČR na 14:00. 

 

 

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2016, VYSTOUPENÍ 

PŘEDSEDY VV ŠSČR  
Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2016 byla jako podkladový materiál zaslána delegátům 

konference a zveřejněna na webu ŠSČR. Zprávu stručně okomentoval a doplnil V. Novotný. 

Konstatoval, že rok 2016 byl pro ŠSČR velice náročným rokem. Pořádali jsme Mitropa Cup, 

v Praze se konalo ME mládeže s rekordní účastí a v Mariánských Lázních MS seniorů taktéž 

s rekordní účastí. V novém modelu s otevřenou účastí se konalo MČR v bleskovém šachu, nově 

pojatý byl i Přebor škol, který se konal na jednom místě pro všechny kategorie v reprezentativním 

prostředí zlínského kongresového centra, kde mezi cenami byla i stipendia v hodnotě 200.000 Kč. 

V českém prostředí se podařilo zprovoznit výukový online portál LearningChess, na který ŠSČR 

zakoupil licenci, díky které jej mohou zdarma využívat všechny školy zapojené v projektu Šachy do 

škol a všechny oddíly zapojené do projektu Podpora šachových oddílů a kroužků. 

Jednou z hlavních a nejdůležitějších činností, které se V. Novotný z pozice předsedy věnoval, byly 

dotace. Na tomto poli se ŠSČR v poslední době daří a jak v loňském, tak i v letošním roce se je opět 

podařilo navýšit. Ministerské dotace se pohybují v olympijském cyklu, v loňském roce byly 

nastaveny nové podmínky pro další 3 roky, které by dle vyjádření ministryně měly být garantované. 

V. Novotný dále opět připomněl důležitost podávání žádostí v programu VIII MŠMT určeného pro 

TJ a SK pracující s mládeží. Podání žádosti je jednoduché a dotaci dostane skoro každý žadatel. 

Mezi problémy, kterým ŠSČR čelí, patří stále nedokončený nový web, zastaralá legislativa, kterou 

se stále nedaří dostatečně znovelizovat a v neposlední řadě personální problémy. Přetíženi jsou i 

dobrovolníci z VV a komisí jak v republikovém svazu, tak i na krajích a sehnat lidi do funkcí je čím 

dál větší problém. Zlepšení v těchto oblastech bude jednou z priorit nového VV. 

V. Novotný na závěr svého projevu poděkoval všem funkcionářům, které označil za to nejcennější, 

co ŠSČR má. 
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Slovo po té dostal delegát FIDE a ECU Petr Pisk, který zmínil, že rok 2016 byl pro Českou 

republiku velice úspěšný na diplomatickém i pořadatelském poli. Podrobnější informace jsou ve 

Zprávě o činnosti VV ŠSČR 2016. 

 

 

9. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 
Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2016 včetně komentáře a všech příloh bylo zveřejněno na webu 

ŠSČR. Zprávu okomentoval hospodář Rostislav Svoboda a okomentoval především ty položky, kde 

se čerpání lišilo od plánovaného rozpočtu. 

Na Konferenci ŠSČR 2016 v Havlíčkově Brodě byl schválen rozpočet na rok 2016 se ztrátou 

907.000 Kč. V průběhu roku byly schváleny VV ŠSČR dodatečné úpravy a doplnění některých 

položek rozpočtu v celkové výši 128.000 Kč. Po jejich započtení bylo plánováno hospodaření svazu 

se ztrátou 1.035.000 Kč.  

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 2.334.585. Kč. Na tento výrazný kladný výsledek 

hospodaření svazu má hlavní vliv navýšení plánovaných příjmů o cca 2,0 mil. Kč. Do navýšení 

příjmů nejsou započítány dotace MŠMT v Programu IV a VI, které mají rozpočtově neutrální 

charakter. Většina svazem ovlivňovaných položek byla odhadnuta správně. Hlavní podíl na 

navýšení má dar ČOV z výtěžku loterií, který obdržel ŠSČR v roce ve výši 4,506 mil. Kč, což je o 

více než 1,5 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet.  

Dalším významným příjmem nad rámec rozpočtu bylo navýšení dotace MŠMT v programu I 

(61.700 Kč), úspěch žádosti o dotaci v Programu X (203.400 Kč), vratka depozitu ECU za pořádání 

ME v Praze, výběr za poplatky LOK, kde jsou částečně započteny i poplatky FIDE u soutěží, kde je 

poplatek LOK a FIDE vybírán jednou platbou a příspěvek hl. m. Prahy na MČR v bleskovém šachu 

– 100 tis. Kč.  

Z nákladové strany rozpočtu lze po odečtení výše uvedených neutrálních výdajů zjistit, že celkové 

výdaje byly o cca 1,0 mil. Kč nižší, než rozpočet plánoval. U drtivé většiny položek nebyly výdaje 

významně překročeny a některé akce byly realizovány hospodárněji, případně se neuskutečnily, což 

je druhý důvod, proč skončilo hospodaření přebytkem.  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 15.087.550 Kč. Z čehož jsou pohledávky 

50.344 Kč. 

Celková pasiva jsou 12.875.924 Kč. Z čehož závazky svazu tvoří 886.448. Hlavní položkou je 

faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2017. Zbytek jsou závazky vyplývající 

z pracovněprávních vztahů a byly uhrazeny počátkem ledna. Celkové rezervy svazu jsou na počátku 

roku 2016 více než 14,3 mil. Kč. 

 

10. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
Zprávu Revizní komise okomentoval Josef Novák. Hlavní doporučení a závěry ze zprávy jsou: 

 

- věnovat se celkové revizi legislativy ŠSČR související či navazující na Ekonomickou 

směrnici ŠSČR, 

- na všech jednotlivých účetních dokladech uvádět vždy přímý a jednoznačný odkaz na 

příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR dle zápisu apod., 

- před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2016 zaslat všechny konečné sestavy 

účetní závěrky, 

- schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2016, 

- schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2017.       
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11. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE, DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM 

ZPRÁVÁM (ad 8 – 10), SCHVALOVÁNÍ 
Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Krejnický: z 59 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 

54 (91,52 %) – konstatoval, že konference je usnášeníschopná a při hlasování je pro schválení 

prostou většinou zapotřebí 28 hlasů a v případě hlasování dvoutřetinovou většinou 37 hlasů. 

 

Diskuze: 

 

J. Slavík – poděkoval VV ŠSČR za práci a hospodaření v roce 2016 a požádal o vysvětlení 

výdajových položek rozpočtu V3.6 (olympiáda mládeže), V 12.9 (rekonstrukce webu ŠSČR) a 

V15.4 (odměny vedoucích mládeže). 

 

R. Svoboda - odpověděl. Odměny vedoucím mládeže nebyly chybou svazu v loňském roce 

vyplaceny, proto byl pro rok 2017 rozpočet v této položce dvojnásobně navýšen, aby se vše 

vyplatilo letos. Navýšení rozpočtu olympiády mládeže schvaloval VV. Navýšení v položce 

rekonstrukce webu je dáno vícepracemi. 

 

R. Burda – navrhl navýšení podpory pořadatelům mistrovských soutěží. V 90. letech byla podpora 

mnohem větší, po té byla značně snížena z důvodu, že nejsou peníze a tento model se stále drží, 

přestože peníze již jsou. Startovné postupujících účastníků do těchto soutěží by se mělo 

minimalizovat. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Problém trochu je, že ve chvíli, kdy se schvaluje rozpočet na další rok, je 

velká část konkurzů již vypsána. Pokud by se dotace měly navyšovat ve chvíli schvalování rozpočtu 

ŠSČR, tak pro část pořadatelů to bude trochu nespravedlivé. Navýšení dotací pro pořadatele by se 

proto mělo připravit ve větším předstihu, než bude vypsaný první konkurz na rok 2018. VV se tím 

bude zabývat. 

 

V. Novotný – doplnil. Podpora by měla jít hlavně za pořadateli, kterých je málo, nikoliv na 

účastníky. Část nákladů účastníků by mohla pokrýt podpora z programu VIII MŠMT. 

 

P. Chrz – vyjádřil se k mládeži, která je odrazem úspěšnosti práce šachového svazu. Mládež by 

měla být prioritou VV, ale v posledních letech je zde hodně mezer. Podpora by měla být vynaložena 

účelně a jít pouze těm, kteří si ji zaslouží. Další věcí, na které by se mělo zapracovat, je vzdělávání 

trenérů, i těch špičkových. Ve firmách se vynakládají velké prostředky na vzdělávání špičkových 

manažerů, stejně by to mělo fungovat i u trenérů v ŠSČR.  

 

V. Novotný – reagoval. Vnímá nedostatky, bude se pracovat na zlepšení, což je vidět i ve volebním 

programu. 

 

Schvalování: 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 

2016.“ – 50 pro, 0 proti, 1 se zdržel – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 

2016.“ – 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel – návrh byl schválen. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR vzala na vědomí Zprávu RK ŠSČR za rok 2016.“ 

– 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR navrhnout úpravu stanov tak, 

aby se ŠSČR otevřel individuálním členům a vyřešil postavení oddílů, které nejsou spolky.“ – 52 

pro, 0 proti, 2 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR navrhnout s tím související 

úpravu Ekonomické směrnice a ostatní související legislativy.“ – 50 pro, 0 proti, 4 se zdrželi – 

návrh byl schválen. 

 

 

12. VOLBY 
M. Petras informoval, že do VV ŠSČR byla podána pouze jedna kandidatura – tým Viktora 

Novotného. 

 

Slovo po té dostal V. Novotný, který představil svůj tým a volební program. 

 

Do týmu V. Novotného jako předsedy VV patří dále Rostislav Svoboda (místopředseda pověřený 

funkcí hospodáře), Michal Konopka (úsek reprezentace a talentů), Jan Malec (úsek sportovně 

technický), Zdeněk Fiala (úsek mládeže) a Martin Petr (úsek marketingu a komunikace). Do funkce 

prezidenta byl navržen Jan Lamser. 

 

Hlavními prioritami volebního programu týmu V. Novotného jsou: 

 

1) Podpora lidských zdrojů s cílem zastavit úbytek funkcionářů a usnadnit jim práci. 

 

2) Kluby a jejich hráči s cílem zvrátit trend poklesu dospělé členské základny 

 

3) Podpora trenérů s cílem jejich metodické podpory a růstu. 

 

M. Petras po té informoval o systému hlasování. Výsledky voleb jsou následující: 

 

Konference ŠSČR zvolila Výkonný výbor ŠSČR ve složení V. Novotný (předseda ŠSČR), 

Rostislav Svoboda (místopředseda ŠSČR), Michal Konopka, Jan Malec, Zdeněk Fiala a Martin Petr 

– 51 hlasů z 54. 

 

Konference ŠSČR zvolila do Revizní komise ŠSČR: 

Josefa Nováka – 53 hlasů z 54 

Alenu Mrkvičkovou – 49 hlasů z 54 

Pavla Růčku – 49 hlasů z 54 

Miloslava Partla – 47 hlasů z 54 

Radku Slepánkovou 47 hlasů z 54. 

 

M. Partl po té pozval nově zvolené členy RK ŠSČR ke krátké schůzce k volbě předsedy RK. 

Předsedou RK byl zvolen Josef Novák. 

 

 

13. ZMĚNA LEGISLATIVY ŠSČR 
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V. Novotný představil navržené změny legislativy ŠSČR. 

 

U předložených návrhů ke změně Stanov ŠSČR se vyskytly dva protinávrhy. J. Daniel navrhl, aby 

se následující věta do článku 6.4 Stanov ŠSČR nedoplňovala: „Do orgánů ŠSČR mohou být 

zvoleny i osoby, které nejsou členy ŠSČR.“ 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje nedoplňovat do článku 6.4 Stanov 

ŠSČR následující větu: Do orgánů ŠSČR mohou být zvoleny i osoby, které nejsou členy ŠSČR.“ – 21 

pro, 29 proti, 4 se zdrželo – návrh nebyl schválen. 

 

U návrhu k čl. 8.2 týkající se zrušení limitu 3 delegátů pro krajské svazy a celostátní spolky navrhl 

J. Průdek, aby zůstal současný stav. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje ponechat článek 8.2 Stanov ŠSČR beze 

změny.“ – 31 pro – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje změnu Stanov ŠSČR s úpravami 

v navrženém znění bodů 1, 3, 4, 5, 7 a 8.“ – 51 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

V. Novotný po té představil návrh předsedy STK PŠS Jana Kropíka, aby i cizinci mohli být uvedeni 

na 3 soupiskách. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR ukládá VV ŠSČR upravit legislativu ŠSČR tak, 

aby i cizinci mohli hrát v soutěžích na 3 soupiskách obdobně jako ostatní hráči.“ – 26 pro, 15 proti, 

11 se zdrželi – návrh nebyl schválen. 

 

Posledním návrhem na změnu legislativy byl návrh z KŠS Vysočina upravit koeficient rozvoje 

hráčů s osobním koeficientem nižším než 2400 z 15 na 20 z důvodu sladění s výpočty FIDE elo. 

 

J. Hruška požádal o vysvětlení pozitiv a negativ vyššího koeficientu. 

 

Za KŠS Vysočina se vyjádřil Z. Fiala, který uvedl, že důvodem návrhu je to, aby se české elo tolik 

neodchylovalo a lépe korespondovalo s FIDE elem. 

F. Štross se vyjádřil proti návrhu KŠS Vysočina a uvedl, že díky novému koeficientu FIDE jsou 

ratingy nestabilní, rozkolísané a často se mění, především u mládeže, o stovky bodů během 

krátkého období. 

 

M. Hurta podpořil návrh, aby se koeficient LOK neupravoval a zůstal v nezměněné podobě. Uvedl, 

že návrh na změnu koeficientu by měla jednak podávat odborná komise a dále se vyjádřil, že FIDE 

elo má, na rozdíl od LOK, u mládeže naprosto nevypovídající hodnotu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR nesouhlasí s předloženými úpravami koeficientu 

LOK“. – 45 pro, 4 proti, 4 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

 

14. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2017 

Slovo dostal hospodář ŠSČR R. Svoboda. 
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R. Svoboda se vyjádřil k návrhu rozpočtu ŠSČR pro rok 2017 vypracovaný Výkonným výborem a 

doporučil konferenci pověřit VV, aby ve schváleném rozpočtu provedl dodatečné změny 

v závislosti na skutečné výši poskytnuté dotace MŠMT. 

 

Diskuze: 

 

J. Slavík – dotaz, zda by se ze sponzorského daru tht nemohly podpořit např. i nějaké projekty pro 

mládež. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Ze sponzorského daru tht se hradí online přenosy z extraligových zápasů, 

obsah webových stránek tht extraligy, dotace 30.000 Kč na závěrečné trojkolo, partiáře, stojánky a 

další drobnosti, takže už moc prostředků nezbyde. Navíc by to k extraligovým oddílům, které 

soutěž dotují vlastními prostředky, nebylo fér. 

 

J. Slavík -  dotaz proč byl snížen příspěvek pro kraje z položky V10.8, který většina krajů použila 

k odměnám funkcionářů, zatímco pro zaměstnance a funkcionáře jsou odměny v návrhu rozpočtu 

navýšeny. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Oproti loňskému roku se změnila struktura příjmů ŠSČR. Dary ČOV 

přešly pod MŠMT, kde je vyúčtovávání administrativně podstatně složitější. Se všemi kraji by 

pravděpodobně musela být uzavřena smlouva a vše by muselo být podrobně vyúčtováváno podobně 

jako byl před lety vyúčtováván projekt KTCM, s čímž byly velice špatné zkušenosti. Pokud by 

dotace na kraje byla nižší, jako je v návrhu rozpočtu, dalo by se to ještě beztrestně vyjmout 

z vyúčtování dotace programu V. V případě vyšší dotace by se to pravděpodobně muselo 

vyúčtovávat v souladu s podmínkami MŠMT. 

 

M. Babička – dotaz, proč by mělo vadit vyúčtovávání navýšené dotace krajům a naopak proč 

nevadí vyúčtovávání navýšené odměny členům VV. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Zopakoval argumenty ohledně složitosti vyúčtovávání vzhledem ke 

změně poskytovatele dotace. 

 

P. Chrz – podpořil návrh J. Slavíka na zvýšení dotace pro KŠS z položky rozpočtu V10.8. 

 

D. Hampel – v Jihomoravském šachovém svazu dotaci na kraje v loňském roce velice uvítali a 

využili v souladu s tím, jak byla plánována. Přimluvil se za zachování této dotace ve stejné výši 

jako v loňském roce. 

 

R. Burda – svaz bohatne, ale dole v oddílech a jednotách se to neprojevuje. 

 

R. Svoboda – reagoval. Pokud to aspoň trochu půjde, smlouvy s kraji se uzavírat nebudou. 

Zlepšování finanční situace ŠSČR trvá od roku 2012 a od té doby se posílají dotace jak na kraje, tak 

přímo na oddíly. 

 

P. Chrz – KM by se do budoucna měla zamyslet nad přeborem škol. Dříve se přebor konal na třech 

místech ve třech kategoriích s dotací dohromady 18.000 Kč a nyní se koná na jednom místě za 

80.000 Kč. Kromě toho červnový termín není příliš vhodný. 

 

M. Hurta – reagoval. Loni ještě nebyly celostátní přijímací zkoušky, každá škola má své vlastní 

přijímací řízení, do toho jsou ještě ústní přijímací zkoušky, maturity a přijímačky na vysokou, takže 
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pro přebor škol opravdu nebyl jiný termín než ten červnový. Další věc je, že ŠSČR sice k přeboru 

škol poskytl dotaci 80.000 Kč, ale získal na cenovém fondu 260.000 Kč, což se rozhodně vyplatí 

podporovat. 

 

J. Daniel – vyjádřil názor, že přebor škol ve třech kategoriích na třech místech byla lepší varianta. 

 

R. Svoboda – myšlenka uspořádat přebor na jednom místě a v reprezentativních prostorách vzešla 

z KM, aby to bylo marketingově i jinak zajímavější a atraktivnější. První návrh z KM na podporu 

tohoto turnaje byl 300.000 Kč. Ve Zlíně se to podařilo uspořádat za 80.000 Kč s tím, že rozpočet 

loňského přeboru ale činil 285.000 Kč, které se podařilo sehnat z jiných zdrojů. Žádný jiný turnaj 

mládeže se u nás nekoná v takto reprezentativních prostorách a jen samotný nájem sálu činí víc, než 

je dotace od ŠSČR.  

 

J. Hruška – loňský přebor škol ve Zlíně byl velmi vydařený, účastníkům se akce líbila a za dotaci 

80.000 Kč to stálo. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje navýšení položky V10.8 rozpočtu 

ŠSČR na 500.000 Kč“. – 47 pro, 0 proti, 7 se zdrželi – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schvaluje rozpočet ŠSČR 2017 v navrženém 

znění a ukládá VV ŠSČR provést ve schváleném rozpočtu dodatečné změny v závislosti na výši 

poskytnuté dotace MŠMT“. – 52 pro, 1 proti, 1 se zdržel – návrh byl schválen. 

 

 

15. RŮZNÉ, DISKUZE 
M. Hurta jménem všech oddílů z Jihomoravského svazu poděkoval Jitce Kniezkové za promptní 

registrace členů a dodatečně ji popřál a předal malý dárek ke kulatým narozeninám. 

 

J. Daniel – poděkoval V. Novotnému, jak vede ŠSČR k prosperitě. Vyjádřil se k úbytku členské 

základny v kategorii dospělých. Doporučil zkrátit tempo hry v nejnižších soutěžích, aby hráči se 3. 

výkonnostní třídou nemuseli u partie trávit 4-5 hodin. Je spousta lidí, kteří by si rádi zahráli, ale 

nechtějí při partii trávit tolik času. Návrh byl předložen na konferenci KHŠS, ale byl zamítnut. 

 

V. Novotný – reagoval. Je to určitě téma, na kterém by se mělo zapracovat. Pro řešení tohoto 

problému by se měla nejprve vypracovat důkladná analýza ke zjištění skutečných důvodů úbytku 

členské základny dospělých. 

 

M. Vokáč – vyjádřil se k plánované rekonstrukci TMK a po 20 letech se rozloučil s funkcionařením 

ve vrcholných orgánech ŠSČR. 

 

 

16. USNESENÍ KONFERENCE ŠSČR 
J. Malec z návrhové komise shrnul a přednesl všechna schválená usnesení konference. 
 

Hlasování o schválení usnesení konference: „Konference ŠSČR schvaluje usnesení v předloženém 

znění.“ – 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení bylo schváleno. 

 

17. ZÁVĚR 
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Předsedající V. Novotný poděkoval všem delegátům a hostům za účast a popřál šťastnou cestu 

domů. Konference byla ukončena v 16:15. 

 

 

 

 

Zapsal: František Štross Ověřili: Viktor Novotný 

  Rostislav Svoboda 

 

 

 

 

Příloha: Usnesení Konference ŠSČR 2017 
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Usnesení konference Šachového svazu České republiky 

konané 25. 2. 2017 v Havlíčkově Brodě 

I. Konference ŠSČR schválila: 

1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2016. 

2. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2016. 

3. Změnu Stanov ŠSČR s úpravami v navrženém znění bodů 1, 3, 4, 5, 7 a 8. 

4. Rozpočet ŠSČR na rok 2017 v navrženém znění s navýšením položky V10.8 na 500.000 Kč. 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí: 

1. Zprávu RK ŠSČR za rok 2016. 

2. Volbu Josefa Nováka předsedou RK ŠSČR. 

III. Konference ŠSČR zvolila: 

1. Výkonný výbor ŠSČR ve složení: 

- předseda ŠSČR – Viktor Novotný; 

- místopředseda ŠSČR pověřený funkcí hospodáře – Rostislav Svoboda; 

- člen VV, úsek reprezentace a talentů – Michal Konopka; 

- člen VV, úsek sportovně technický – Jan Malec; 

- člen VV, úsek mládeže – Zdeněk Fiala; 

- člen VV, úsek marketingu a komunikace – Martin Petr. 

2. Revizní komisi ŠSČR ve složení: Josef Novák, Alena Mrkvičková, Pavel Růčka, Miloslav Partl, 

Radka Slepánková. 

IV. Konference ŠSČR jmenovala: 

Jana Lamsera prezidentem ŠSČR. 

V. Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR: 

1. Navrhnout úpravu stanov tak, aby se ŠSČR otevřel individuálním členům a vyřešil postavení 

oddílů, které nejsou spolky 

2. Navrhnout s tím související úpravu Ekonomické směrnice a ostatní související legislativy. 

3. Provést ve schváleném Rozpočtu ŠSČR dodatečné změny v závislosti na výši poskytnuté dotace 

MŠMT. 

Zapsali: Miroslav Hurta, Vladimír Křivánek, Jan Malec 

 


