
 
 

 

 

Zápis ze 117. schůze VV ŠSČR 

Praha, 16. května 2017 
 

Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Zdeněk Fiala 

 

Omluven: Michal Konopka 

 

Hosté: Jiří Novák (předseda MKŠS), František Štross (generální sekretář ŠSČR) 

  

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele 
zápisu 

 

Schůzi zahájil ve 13:40 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

2. Schválení zápisu ze 116. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 117/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 116. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 116. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 117. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 116. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 117. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Příprava MČR v bleskovém šachu 2017 F. Štross 

8 Zpráva o projektu LearningChess F. Štross 

9 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

10 Šachy do škol M. Veselý 



 
 

 

 

11 Zpráva úseku reprezentace a talentů M. Konopka 

12 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Zpráva sekretariátu F. Štross 

15 Zpráva předsedy OK F. Štross 

16 Podmínky dotace KŠS V. Novotný 

17 Různé   

18 Závěr   

 

Usnesení 117/2: VV ŠSČR schvaluje program 117. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 

Usnesení per rollam v období 5. 4. - 15. 5. 2017: 

1) VV ŠSČR schválil termín a místo MČR v bleskovém šachu 2017 na 30. 12. 2017 v Kongresovém 

centru Praha. 

2) VV ŠSČR schválil předložené rozdělení finančních prostředků v reprezentačních smlouvách pro D. 
Navaru, V. Lázničku a Z. Hráčka. 

3) VV ŠSČR schválil zvýšení rozpočtové položky 12.8 Projekt život mimo ŠSČR ze 100 tisíc Kč na 122 
tisíc Kč. 

4) VV ŠSČR schválil rozdělení rozpočtové položky 12.8 Projekt život mimo ŠSČR podle přílohy "Zpráva 
hodnotící komise 2017". 

5) VV ŠSČR schválil podání nabídky na organizaci ME juniorských družstev 2019. 

6) VV ŠSČR schválil proplacení zálohové faktury ve výši 300.000 Kč za organizaci MČR mužů a žen 

2017.  

5. Zpráva předsedy ŠSČR 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 
 
MŠMT 
O posledním dění na MŠMT je, myslím, velmi podrobně referováno ve všech médiích. V pátek 12. 5. 

zasedá Národní rada pro sport, v sobotu se účastním VH ČUS, novinky přednesu na VV ústně. Zatím 

mám optimistický dojem, že kauza by se téměř jistě neměla dotknout prg. 8 pro oddíly, u svazového 

prg. 5 očekávám zdržení vyplacení, ale samotné přehodnocení programu by se ŠSČR nemělo 



 
 

 

 

negativně dotknout. Jako největší problém vidím pochopitelnou ztrátu politické podpory pro další 

navyšování peněz do sportu, kdy byli Babiš s Valachovou předběžně domluveni na navýšení o 1,5 

miliardy v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 (celkem na 7,5 miliard). Nepředpokládám, že by 

politici před volbami přistoupili na fakt, že z celého sportu byl obviněn pouze předseda FAČR Pelta a 

spolu s ním 2 funkcionáři ministerstva, odnesou to pravděpodobně všichni sportovci. Zároveň lze 

opět očekávat zvýšený důraz na transparentnost rozhodování MŠMT, což je ovšem i přání celého 

sportovního prostředí, které se daří jen velmi pomalu zlepšovat. 

  

ČOV 
Plénum ČOV 24. 4. potvrdilo zařazení několika svazů, jejichž disciplíny se objeví na OH 2020 v Tokiu, 

mezi olympijské sporty. Předseda softballu jako zástupce neolympijské složky (ČKSOI) ve VV ČOV 

tímto uvolnil pro složku 1 pozici člena VV ČOV. Mám podporu Komise neolympijských sportů či 

předsedy ČUS, abych se o toto místo v nejvyšším orgánu Českého olympijského výboru ucházel. 

Kandidatury se podávají do 17. 5, VH ČKSOI se uskuteční 24. 5. v ČNB.      

   

FIDE/ECU 
Mimořádná prezidentská rada FIDE potvrdila sice K. Iljumžinova jako formálního prezidenta, ale 

v podstatě bez pravomocí, které přešly na jeho zástupce. G. Makropoulose. Iljumžinov v zápětí 

oznámil kandidaturu na další období, Makropoulos ovšem veřejně sdělil, že tentokrát nebude mít 

podporu členů Prezidentské rady. 

Upozornili jsme Marketingovou komisi FIDE na možnost spolupráce s Olympijským kanálem, což je 

obří projekt Mezinárodního olympijského výboru, do kterého se zapojila již velká řada sportovních 

federací.   

Náš delegát Petr Pisk se v dubnu zúčastnil boardu ECU v Rize. Board konstatoval zlepšenou finanční 

kondici organizace, schválil dohody s dalšími významnými mezinárodními sportovními orgány, 

rozhodl mj. o povinné kvótě ženských rozhodčích na akcích ECU, ta činí 25 %, takže každý čtvrtý 

rozhodčí na akcích ECU by měla být žena. 

Ve spolupráci a AVE-KONTAKT jsme podali konkurzní nabídku na pořádání ME juniorských týmů 

v červenci 2019 v Pardubicích.  

Aktivity předsedy 

Věnoval jsem se mj. záchraně ženského MČR v Ostravě, kdy se až na poslední chvíli podařilo i díky 

zlepšení podmínek zajistit důstojnou, i když nepočetnou účast našich žen. Nastavení podmínek 

ženského turnaje je pro příště potřeba věnovat důkladnou pozornost. 

 

Usnesení 117/3: VV ŠSČR navrhuje pro volby na VH ČKSOI, konané 24. 5. 2017, svého zástupce v ČOV, 

předsedu ŠSČR Viktora Novotného, za člena VV ČOV.  

  

Usnesení 117/4:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 



 
 

 

 

Úkol 117/1: Odeslat kandidaturu V. Novotného na ČOV – sekretariát. 

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.  

 

Usnesení 117/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Příprava MČR v bleskovém šachu 2017 

F. Štross informoval o přípravě MČR v bleskovém šachu 2017. 

Termín 
Vzhledem k tomu, že obvyklý předvánoční termín se kryje s ME v bleskovém a rapid šachu v Polsku, 
kde se očekává účast většího počtu našich hráčů včetně Davida Navary, a i dřívější termíny nebyly 
z důvodů různých termínových kolizí zcela vyhovující, bylo po delší diskuzi schváleno per rollam 
výkonným výborem datum 30. 12. 2017.  
 
Místo 
Turnaj se uskuteční na stejném místě jako v loňském roce – v Kongresovém centru Praha. S KCP již 
byla domluvena rezervace a stejné finanční podmínky (30% sleva) jako loni. V neveřejné příloze je 
návrh nájemní smlouvy. 
 
Žádost o grant 
Na magistrát hl. m. Prahy byla v řádném termínu podána žádost o grant na podporu turnaje. 
Rozhodnutí o podpoře zatím není známé.  
 
Usnesení 117/6: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh nájemní smlouvy s Kongresovým centrem 
Praha.  
 
Usnesení 117/7: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu MČR v bleskovém šachu 2017. 
 
Úkol 117/2: Odeslat podepsanou nájemní smlouvu na KCP – sekretariát. 

 

8. Zpráva o stavu projektu LearningChess 
 
Zprávu o stavu projektu LC podal F. Štross. 
 



 
 

 

 

Ke 12. 5. se k využívání LC přihlásilo 38 škol a 28 oddílů. Z toho 31 škol a 21 oddílů LC skutečně 

využívá. Dle statistik J. Pallagiho k 11. 4. bylo zaregistrováno 1414 studentů, kteří dokončili 7547 lekcí 

a 1227 lekcí je v progresu. Průměr je 5,33 dokončené lekce na jednoho studenta. 

Žádosti o licence k LC chodí na sekretariát, který je přiděluje a zasílá přístupové údaje společně 

s návodem k používání. Sekretariát zároveň od uživatelů shromažďuje připomínky, chyby v lekcích, 

překladech apod., které se ve spolupráci s maďarskou snaží napravit. Kontrolu nad dodržováním 

podmínek provádí manažer Šdš dle dokumentu „Pravidla pro používání LC“ schválených na 111. 

schůzi VV ŠSČR. Přidělování licencí chodí vždy v kopii i na manažera Šdš. 

Všechny lekce a všechny texty k webovému rozhraní byly na začátku roku ve spolupráci s TMK 

přeloženy, zbývá ještě zprovoznit platební bránu GoPay pro platící uživatele, což by se mělo stát 

v nejbližší době. 

Přehled všech zapojených škol, oddílů, studentů, trenérů včetně progresu jednotlivých studentů lze 

zkontrolovat přihlášením do hlavního administrátorského účtu, ke kterému má přístup kromě 

sekretariátu ještě manažer Šdš.  

Nejbližší úkoly: 

1) Zprovoznit platební bránu GoPay. 

2) Po zprovoznění platební brány zapracovat na propagaci. Potenciál je velký a zatím LC využívá 

odhadem jen pětina oprávněných škol a oddílů. 

Usnesení 117/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu LearningChess. 

 

9. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu okomentoval Z. Fiala. 

 

Jednání Komise mládeže probíhala v dubnu a květnu formou elektronické pošty. 

Komise mládeže vyhodnotila konkurzy na pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství 

Čech mládeže do 8 a 10 let a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 

Mistrovství Čech kategorie HD12, HD14, HD16 pro rok 2017 uspořádá Šachová škola Světlá nad 

Sázavou, z.s. ve dnech 21. až 28. října 2017 v Hotelu Fit & Fun v Harrachově. 

Mistrovství Moravy a Slezska kategorie H10, H12, H14, H16 a dívek na rok 2017 uspořádá SK Slavia 

Orlová, z.s. ve dnech 24. až 29. října 2017 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. 



 
 

 

 

Mistrovství Čech kategorie HD10 pro rok 2017 hrané společně s otevřeným Mistrovstvím Čech 2017 

dětí do 8 let uspořádá Šachová škola Světlá nad Sázavou, z.s. ve dnech 15. až 19. listopadu 2017 v 

Hotelu Fit & Fun v Harrachově. 

 

Nabídka SK Slavia Orlová a Hotelu Dlouhé Stráně je obdobná jako v roce 2016. V nabídce Hotelu Fit & 

Fun je oproti roku 2016 změna formy stravování. Obědy a večeře budou formou výdeje hotových 

jídel. Výběr bude ze dvou jídel dle jídelníčku. Jídelníček bude zveřejněn společně s propozicemi. 

Komise mládeže ŠSČR schválila propozice Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2017, které 

uspořádá TJ Tatran Město Albrechtice ve dnech 16. až 18. června 2017 v Krnově. 

Komise mládeže ŠSČR udělila divoké karty pro Mistrovství ČR škol, které se uskuteční ve dnech od 19. 

do 21. června ve Zlíně. KM ŠSČR udělila divokou kartu na MČR škol 2017 ZŠ Krnov a ZŠ Plzeň v kat. 1. 

až 5. třída, ZŠ E. Krásnohorské Frýdek - Místek a ZŠ Načeradec v kat. 6. až 9. třída a Gymnáziu M. 

Lercha Brno v kat. SŠ. KM ŠSČR dala druhou divokou kartu v kat. SŠ k dispozici pořadateli. 

Během dubna byly dohrány dlouhodobé soutěže mládeže – Extraliga družstev mládeže a 1. ligy 

družstev mládeže. Mistrovství ČR družstev mládeže vyhrál Šachklub Sokol Klatovy. Druhé místo 

vybojovalo družstvo TJ Spartak Vlašim a bronzové medaile si odvezl tým PROMAT OAZA Praha. 

Z extraligy sestoupily družstva TJ Štefanydes Polička, Šachy Hošťálková, ŠK Lokomotiva Brno a Sokol 

Buštěhrad. Z 1. lig postoupily do Extraligy mládeže týmy ŠK Karlovy Vary, Hraničář Horní Stropnice, ŠK 

Kuřim a Interchess Frýdek-Místek. Zpráva z Mistrovství ČR družstev je na svazovém webu a v příloze. 

O víkendu 13. až 14. května se pořádá Beskydská šachová škola Malenovicích v Hotelu Bezruč 

Mistrovství ČR dětí do 8 let 2017. Úvodní zpráva je na svazovém webu. 

Trenérská komise ve spolupráci s předsedou KM připravila Metodický plán 2017. 

Trenérská komise připravila Plán trenérské komise na roky 2017 až 2020. 

Diskuze: Diskutoval se především plán trenérské komise 2017 – 2020, ke kterému zaznělo mnoho 

připomínek a byl proto vrácen Trenérské komisi k dopracování. 

Usnesení 117/9: VV ŠSČR ukládá Trenérské komisi k dopracování Plán trenérské komise na roky 2017 

– 2020. 

Usnesení 117/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

Úkol 117/3: Dopracovat Plán trenérské komise na roky 2017 – 2010 – TK. 

 

Příloha 2: Plán práce TK 2017 - 2020 

Příloha 3: Metodický plán 2017 



 
 

 

 

Příloha 4: Závěrečná zpráva z MČR družstev mládeže 

 

10. Šachy do škol 
 

Zprávu k projektu Šachy do škol zaslal M. Veselý. 

 

Probíhají přípravy na rozšíření projektu Šdš o mateřské školy. Tento krok vychází z toho, že výuka 

šachů se v některých regionech významně rozšiřuje do těchto zařízení a také registrujeme zájem MŠ 

o vstoupení do projektu Šdš. Výuka šachů se ve školkách liší od výuky ve školách, a proto probíhají 

konzultace s trenéry, kteří mají kroužky v MŠ. Cílem je zjistit, čím školky podpořit (metodika, kterou 

máme pro školy, není vhodná). 

Byly připraveny a odeslány na MŠMT podklady pro žádost o záštitu ministryně školství nad MČR 

školních týmů. Kanceláři ministryně byl také zaslán zvací dopis s žádostí o účast paní ministryně na 

zahájení MČR. Záštita dle informací z ministerstva bude akci udělena, ale vzhledem k demisi paní 

ministryně, nelze s její účastí počítat. Prezidentovi AŠSK byl zaslán dopis s žádostí o schůzku, na které 

by se řešily otázky naší vzájemné spolupráce. 

Na MŠMT byl akreditován nový vzdělávací kurz šachu pro učitele. Ten bude organizován ve 

spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Nyní probíhají práce na učební náplni 

jednotlivých témat kurzu. 

Probíhá také příprava na seminář Šachy do škol, který proběhne 20. června v rámci MČR školních 

týmů ve Zlíně. 

Usnesení 117/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol. 

 

11. Zpráva úseku reprezentace a talentů 
 
Zprávu zaslal M. Konopka. 
 
Návrh na vytvoření komise reprezentačního úseku 

Navrhuji vytvoření komise reprezentačního úseku ve složení Michal Konopka, Vlastimil Jansa, Petr 

Hába a Marek Vokáč. Komise by se především vyjadřovala k navrhovaným nominacím mužských a 

ženských reprezentací, předkládala je VV ŠSČR a koordinovala by trénink reprezentantů. Oficiální 

statut komise bude vytvořen. 

 

Usnesení 117/12:  VV ŠSČR schvaluje vytvoření komise reprezentačního úseku. 

 



 
 

 

 

Žádost o převedení sumy v rozpočtu ŠSČR 2017 

Žádám o převedení sumy 35 000Kč z rozpočtu ŠSČR pro rok 2017 z kapitoly V15.8 - Smlouvy s 

reprezentanty do kapitoly V1.3 - ME jednotlivců Minsk. Důvodem je neúčast jednoho ze tří smluvních 

hráčů, Viktora Lázničky, na letošním Mistrovství Evropy jednotlivců. Dotaci využije vybraný náhradník, 

Thai Dai Van Nguyen. 

 

Usnesení 117/13:  VV ŠSČR schvaluje převedení částky 35.000 Kč z kapitoly V15.8 do kapitoly V1.3. 

 

Zařazení Nely Pýchové do skupiny A3 individuálního tréninku 

Na základě námitky z minulé schůze VV rozhodovala Komise pro práci s talenty opakovaně o počtu 
hrazených měsíčních tréninkových hodin pro Nelu Pýchovou. Dospěla ke stejnému závěru jako při 
prvním projednávání a Nele Pýchové ponechala 4 hodiny měsíčně. Zdůvodnění předsedy KPT Marka 
Vokáče v příloze. 
  
Obsazení trenérských postů na mládežnických ME a MS 
 
Na letošní mládežnické akce jsou navrženi jako trenéři: 
 
MS kadetů 8-12let Brazílie: Sergej Berezjuk 
 
MS mládeže 14-18 Uruguay: Vlastimil Babula, Petr Pisk 
 
ME juniorských družstev Polsko: Pavel Šimáček (junioři, trenér pro juniorky se zatím hledá) 
 
Obsazení jednotlivých kategorií na mládežnických akcích 

MS kadetů 8 – 12 Brazílie: H12 = Štěpán Hrbek, D12 = Anna Lhotská, H10 = Karel Brožka, D10 = Emma 

Dobsa, H8 = ?, D8 = ? 

MS mládeže 14 – 18 Uruguay: H18 = Daniel Kožúšek, D18 = Nela Pýchová, H16 = Matyáš Zeman, D16 

= Karin Němcová (neoficiálně), H14 = Ondřej Švanda, D14 = Kristýna Laurincová. 

ME mládeže 8 – 18 Rumunsko: H18 = Jan Vykouk, D18 = Natálie Kaňáková, H16 = Tomáš Hurdzan, 

D16 = Julie Vilímová, H14 = Jakub Voříšek, D14 = Anna Marie Koubová, H12 =  Richard Stalmach 

(personal right z ME 2016) a Vojtěch Dudek, D12 = Martina Šťastná (neoficiálně), H10 = Hong Quan 

Dan Werner (neoficiálně), D10 = Magdalena Martínková, H8 = ?, D8 = ? 

Usnesení 117/14: VV ŠSČR schvaluje odměnu pro reprezentačního trenéra S. Berezjuka na MS 

mládeže ve výši 22.000 Kč. 

 
Soustředění reprezentace mužů - výběr místa 
Soustředění reprezentace se uskuteční v již dříve zveřejněném termínu 26. - 30. 8. v Lázních Vráž u 
Písku. Vráž byla upřednostněna před dalšími třemi nabídkami. 
  



 
 

 

 

Mitropa 2017 - širší nominace mužů 
Do širší nominace mužů na letošní Mitropu (16. – 25. 9. 2017, Balatonszarszo) byli vybráni Jan Krejčí, 
Štěpán Žilka, Cyril Ponížil, Tadeáš Kriebel, Karel Malinovský a Tomáš Kraus. Tým žen se vytváří, měl by 
se opírat o Magdu Miturovou a Natašu Richterovou. Bohužel, zařazení dalších perspektivních hráčů a 
hráček je komplikováno termínovými kolizemi s MS mládeže v Uruguayi nebo MS do 20 let v Itálii. 
 
 
Různé 
V období mezi posledními dvěma schůzemi proběhlo individuální ME žen v Rize, kde startovala naše 
přebornice z roku 2016 Joanna Worek. S jejím vystoupením (4,5/11, 116. místo) nejsme spokojeni. 
Joanna bude muset v dalším období velmi zapracovat, aby se vrátila na post české šachové ženské 
jedničky. 
 
Připravuje se účast našich mužských reprezentantů na individuálním ME v Minsku (Navara, Hráček, 
Michalík, Plát, Thai Dai Van Nguyen z oficiálně nominovaných, z další skupinky českých přihlášených 
hráčů např. Kislinský). Všechny potřebné organizační záležitosti vyřizuje sekretariát. Nemile 
překvapilo odmítnutí účasti několika dalších oslovených i přes plné finanční krytí akce: Láznička, 
Rausis, Štoček, Babula, Žilka, Cvek, Krejčí a další. 
 
Během Velikonoc proběhlo v Uherském Hradišti soustředění juniorů, které zorganizoval Marek 
Vokáč. Mezi přednášejícími byli kromě Marka David Kaňovský, Vlastimil Babula a Zbyněk Hráček. 
Zpráva ze soustředění a vyúčtování akce v příloze, stejně tak rozpočet chystaného soustředění v 
Kunžaku. 
 
Bylo odesláno 19 reprezentačních smluv (3 reprezentanti, 9 širší reprezentace, 7 reprezentantky), z 
nichž většina je již podepsána a doručena na sekretariát. 
 
Usnesení 117/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace a talentů 

 

Úkol 117/4: Vypracovat oficiální statut komise reprezentačního úseku – M. Konopka. 

 
Příloha 5: Závěrečná zpráva ze soustředění juniorů v Uherském Hradišti 
 
Příloha 6: Vyúčtování ze soustředění juniorů v Uherském Hradišti 
 

12. Zpráva předsedy KMK 
 

Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Do grantového řízení na popularizaci šachu dorazilo celkem 17 projektů, jejichž celkové rozpočty 
dosáhly výše 708 600 Kč. Přihlášky posoudila komise ve složení: Viktor Novotný – předseda ŠSČR, Jan 
Lamser – prezident ŠSČR, Petr Souček – agentura Bison&Rose, Martin Petr – člen VV ŠSČR. Po 
podrobném hodnocení a věcné diskusi komise rozdělila prostředky ve výši 122 tisíc korun mezi 13 
žadatelů (rozdělení v příloze). 



 
 

 

 

 
Naše tisková zpráva o MČR mužů a žen se objevila v několika médiích, převzala ji také ČTK. V hlavním 
vysílacím čase ČT1 v Brankách, bodech, vteřinách byla odvysílána reportáž o osmém titulu Davida 
Navary. 
 
Posíláme Newsletter na adresy oddílů, stránku ŠSČR do Československého šachu, píšeme články na 
web, spravujeme Facebook. Připravujeme přednášku známého trenéra Mariana Jelínka na 4. 6. 2017. 
 
Usnesení 117/16: VV ŠSČR schvaluje nové rozdělení rozpočtové položky 12.7 PR výdaje.  
 
Usnesení 117/16: VV ŠSČR schvaluje navýšení rozpočtové položky 12.7 PR výdaje o 20 tisíc Kč.  
 
Usnesení 117/17: VV ŠSČR schvaluje prodloužení smlouvy s Bison&Rose od 1. 6. 2017.   
 
Usnesení 117/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  
 
Příloha 7: Zpráva grantové komise 
 
Příloha 8: Newsletter 4/2017 
 
Příloha 9: Newsletter 5/2017 
 
Příloha 10: Monitoring březen 2017 
 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu STK předložil J. Malec. 
 
Skončily ligové soutěže družstev. 

Proběhla MČR 2017 v rapid šachu juniorů (Vyškov), MČR 2017 v rapid šachu žen (Znojmo) a MČR 

mužů+žen (Ostrava). 

Byly schváleny propozice Česko-Slovenské extraligy žen 2017 (Světlá nad Sázavou 13. - 18. června) a 

propozice MČR 2017 v rapid šachu mužů (Pardubice 19. - 20. července). 

Schůzka užší STK proběhne 27. května, schůze rozšířené STK pak 28. května (obě v Hotelu Slunce, 

Havlíčkův Brod). 

Předpokládá se projednání návrhu opraveného znění Soutěžního řádu ŠSČR. Návrh Sportovního 

kalendáře 2017/2018 je přílohou. 

 



 
 

 

 

Usnesení 117/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK. 

 

Příloha 11: Návrh Sportovního kalendáře 2017/2018  

 

14. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na ME jednotlivců v Minsku bylo přihlášeno 10 hráčů a byl zaplacen účastnický poplatek. 
 
Na MS v řešení šachových úloh v Drážďanech bylo přihlášeno 7 účastníků a zaplacen účastnický 
poplatek. 
 
Byly odeslány návrhy smluv s pořadateli MČR školních týmů ve Zlíně a MČR družstev mladších žáků 
v Krnově. 
 
Propozice šachového turnaje na Olympiádě dětí a mládeže (29. 1. – 4. 2. 2018, Lanškroun) byly 
předány Komisi mládeže k distribuci krajům a zajištění krajských nominací. 
 
Na MŠMT byl zaslán výkaz výsledků z ME žen v Rize. 
 
Ve spolupráci s hospodářem byl v Monetě Money Bank otevřen nový eurový účet ŠSČR. Zároveň bylo 
adm. pracovnici ŠSČR T. Nguyenové poskytnuto oprávnění nakládat s hlavním účtem ŠSČR, tzn. již 
může např. vybírat hotovost do pokladny v Praze, kterou spravuje. 
 
Probíhá shromažďování všech potřebných dat a dokumentů pro aktualizaci ŠSČR ve Spolkovém 
rejstříku, která by měla proběhnout do konce května. 
 
Ve spolupráci s AVE kontaktem byl na ECU zaslán bid na pořádání ME juniorských družstev 2019. 
 
Na FIDE byly zaslány žádosti o titul GM pro Vojtěcha Pláta a Vítězslava Rašíka. 
 
Na FIDE byly kladně vyřízeny žádosti o titul FM pro Jana Rubeše a titul WFM pro Zuzanu Gřesovou. 
 
Na FIDE byla vyřízena licence rozhodčího pro Marii Tancerovou. 
 
H. Herzogovi byla proplacena faktura za licenci Swiss Managera na rok 2017. 
 
Online materiál byl zapůjčen na MČR mužů a žen do Ostravy. 
 
P. Zálešák i přes urgence nereaguje na žádost o sdělení termínu vrácení online šachovnic určených 
k opravě. 
 



 
 

 

 

Na serveru chess24 byl zajištěn online přenos z MČR mužů a žen. 
 
Na webu Šachy do škol byla vytvořena soutěž: http://www.sachydoskol.cz/souteze/ 
 
Z Národní knihovny v Praze bylo ŠSČR zdarma poskytnuto asi 20 knih a brožur šachové literatury 
z anglického nakladatelství The Chess Player z Nottinghamu. Pro NK byly knihy neprofilové. Vše bylo 
založeno do knihovny ŠSČR na pražském sekretariátu. 
 
Usnesení 117/20: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 

 

15. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

 

Registrace členů 
Osmi oddílům byla zahrnuta do jarní faktury sankce 500 Kč za nesplnění povinnosti registrace členů 
do 1 měsíce po datu určeném v Registračním a přestupním řádu ŠSČR, viz příloha. 
 
Ke 12. 5. stále nezaslal seznam členů oddíl ŠK MOSAD Česká Kamenice. (pozn. zapisovatele: dne 15. 
5. již ŠK MOSAD Česká Kamenice seznam zaslal). 
 
Ukončení činnosti oddílů 
Svou šachovou činnost ukončily oddíly: 
 
Šachový oddíl Figurka Říčany 
ŠK Merkur Kladno 
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z.s. (má registrované jen neaktivní členy) 
TJ Sokol Mělník 
ŠK Mariánské Lázně 
TJ Slávia Liberec 
TJ Baník Žacléř 
ŠK Tetčice 
Podhradní Lhota 
ŠK Milovice Hrad 
Sokol Kvasice 
Spartak Hulín 
SK Junior Prostějov 
Sokol Háj ve Slezsku 
 
Nový oddíl 
Byl zaregistrován nový oddíl ŠK Slavia Liberec, z.s. z Libereckého kraje. 
 
Jarní oddílové faktury 

http://www.sachydoskol.cz/souteze/
http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80611&onazev=%C5%A0K%20SLAVIA%20Liberec,%20z.s.


 
 

 

 

V posledním dubnovém týdnu bylo vygenerováno a do oddílů rozesláno 508 jarních faktur s přílohou 
zahrnující členské příspěvky ŠSČR, krajské příspěvky, sankce a poplatky za zápočet na LOK a FIDE za 
soutěže za období od 1. 10. 2016 až 28. 4. 2017. K 11. 5. 2017 již uhradilo faktury 302 oddílů. 
 
Přestupy 
Od 1. 5. 2017 by zahájen přestupní termín. Ke 12. 5. bylo vyřízeno 21 přestupů, viz příloha. 
 
Změna federace Vladimíra Škáry 
Oddíl Unichess požádal o změnu federace slovenského hráče Vladimíra Škáry, který v ČR dlouhodobě 
pobývá a hraje soutěže. STK ani KÚR nemají proti přestupu do ŠSČR námitek.  
 
Usnesení 117/21: VV ŠSČR schvaluje přestup Vladimíra Škáry do ŠSČR. 
 
Usnesení 117/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkol 117/5: Odeslat žádost V. Škáry o změně federace na FIDE – sekretariát. 

 
Příloha 12: Oddíly s pozdě zaslaným seznamem členů 
 
Příloha 13: Přestupy 
 

16. Podmínky dotace KŠS 
 
V. Novotný předložil navržené podmínky dotace z položky V10.8 rozpočtu ŠSČR 2017 – Organizace 
sportu v KŠS. 
 
I v roce 2017 počítá rozpočet ŠSČR schválený konferencí ŠSČR s dotací ve výši 500.000 Kč pro krajské 
šachové svazy. Znovu předpokládáme stejnou výši dotace pro všechny KŠS, tedy 35.700 Kč.  
 
Podmínky získání dotace: 
KŠS pošle do 30. 6. 2017 na email sekretariat@chess.cz žádost o dotaci, ve které uvede: 

 název žadatele 

 emailový kontakt(y) pro korespondenci ve věci dotace 

 podrobný položkový rozpočet využití dotace v roce 2017 s uvedením případného podílu 
ostatních zdrojů žadatele na úhradě každé položky;  

 podrobný položkový rozpočet KŠS na rok 2017 se zapracováním této dotace 

 finanční rezerva KŠS k 31. 12. 2016 

 případná žádost o zálohu na dotaci v max. výši 20.000 Kč 

 datum projednání žádosti ve VV KŠS a podpis oprávněné osoby 
  
Využití dotace je ponecháno na KŠS. Potěší nás, pokud v souladu s programovými prioritami 
zvoleného VV ŠSČR budete myslet na funkcionáře (krajské, ale i oddílové), ubývající řadové dospělé 
šachisty a klubový život (inspirace vítána) a trenéry (zvyšování jejich počtu a odbornosti).  
 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=14909146


 
 

 

 

Dotace bude hrazena z prostředků získaných od MŠMT v programu V, kdy na KŠS jako konečné 
příjemce přejdou povinnosti stanovené touto státní dotací, které ale v tuto chvíli nejsou známy. 
Řádně obdržené žádosti projedná VV ŠSČR a rozhodne o přidělení dotací a bližších podmínkách 
v souvislosti s podmínkami MŠMT.   
   
KŠS dotaci ŠSČR vyúčtují do 15. 11. 2017, kdy na ně po kontrole ŠSČR převede prostředky utracené 
řádně v souladu s předloženým rozpočtem a podmínkami smlouvy. 
 
Ze státní dotace půjde i dotace KTCM, pro oboustranné zjednodušení práce bychom chtěli obě 
dotace převést na KŠS jednou smlouvou. Vzhledem k úpravě financování sportu, kdy příjmy z loterií 
byly nahrazeny dotací v prg. V se této komplikaci bohužel nedokážeme vyhnout, jinak by bylo 
ohroženo vyúčtování dotace ze strany ŠSČR směrem k MŠMT.   
 
ŠSČR letos nebude prověřovat plnění zákonných a jiných povinností, jak tomu bylo vloni. Nicméně 
tyto i tak zůstávají nadále v platnosti a jejich plnění je odpovědností VV KŠS. Na případné nedostatky 
by měly VV KŠS upozorňovat krajské revizní komise, proto je třeba, aby fungovaly. 
 
Usnesení 117/23: VV ŠSČR schvaluje předložené podmínky dotace KŠS. 
 

17. Různé 
 
Termín 118. schůze VV ŠSČR 
118. schůze VV ŠSČR proběhne v úterý 20. června od 13:30 ve Zlíně během MČR škol. 
 
 

18. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 19:30. 

 

 

 

.....................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 
 
 
Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 117/1: Odeslat kandidaturu V. Novotného na ČOV – sekretariát. 

Úkol 117/2: Odeslat podepsanou nájemní smlouvu na KCP – sekretariát. 

Úkol 117/3: Dopracovat Plán trenérské komise na roky 2017 – 2010 – TK. 

Úkol 117/4: Vypracovat oficiální statut komise reprezentačního úseku – M. Konopka. 

Úkol 117/5: Odeslat žádost V. Škáry o změně federace na FIDE – sekretariát. 



 
 

 

 

Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 116. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Plán práce TK 2017 – 2020 
Příloha 3: Metodický plán 2017 
Příloha 4: Závěrečná zpráva z MČR družstev mládeže 
Příloha 5: Závěrečná zpráva ze soustředění juniorů v Uherském Hradišti 
Příloha 6: Vyúčtování ze soustředění juniorů v Uherském Hradišti 
Příloha 7: Zpráva grantové komise 
Příloha 8: Newsletter 4/2017 
Příloha 9: Newsletter 5/2017 
Příloha 10: Monitoring březen 2017 
Příloha 11: Návrh Sportovního kalendáře 2017/2018 

Příloha 12: Oddíly s pozdě zaslaným seznamem členů 
Příloha 13: Přestupy 
  

 
 
 
 
 


