
 
 

 

 

Zápis ze 118. schůze VV ŠSČR 

Zlín, 20. června 2017 
 

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

 

Hosté: Antonín Ambrož (předseda TK), František Štross (generální sekretář ŠSČR), Radim Borůvka 

(webmaster a sekretář ŠSČR), Jiří Novák (předseda MKŠS) 

  

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele 
zápisu 

 

Schůzi zahájil ve 14:50 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

2. Schválení zápisu ze 117. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 118/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 117. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 117. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 118. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 117. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 118. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva hospodáře R. Svoboda 

7 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

8 Zpráva TK A. Ambrož 

9 Zpráva předsedy KMK M. Petr 



 
 

 

 

10 Zpráva předsedy STK J. Malec 

11 Zpráva sekretariátu F. Štross 

12 Zpráva předsedy OK F. Štross 

13 Zpráva předsedy KR P. Harasimovič 

14 Změna webu ŠSČR R. Borůvka 

15 Zpráva úseku mládeže  

16 Různé   

17 Závěr   

 

Usnesení 118/2: VV ŠSČR schvaluje program 118. schůze VV ŠSČR s přidáním nového bodu Zpráva 

úseku mládeže. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 17. 5. - 19. 6. 2017: 

1) VV ŠSČR schválil předloženou fakturu za letenky na MS mládeže 2017. 

2) VV ŠSČR schválil předložený Sportovní kalendář 2017/2018. 

3) VV ŠSČR na základě informací ze setkání předsedů sportovních svazů dne 7. 6. 2017 rozhodl, že 
ŠSČR nepodá na základě těchto informací z důvodu procesní opatrnosti žádost do Mimořádné výzvy 
na rok 2017 - vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. 

4) VV ŠSČR zmocnil Martina Petra a Františka Štrosse k podpisu smlouvy s Magistrátem HMP o 
poskytnutí účelové dotace - grantu pro MČR v bleskovém šachu 2017. 

5) VV ŠSČR schválil inventuru majetku včetně vyřazení majetku v celkové částce 16 287,86 Kč a 

zařazení položek do majetku v celkové částce 128 291,37 Kč. 

6) VV ŠSČR schválil navržené změny týkající se online členství v Registračním a přestupním řádu ŠSČR. 

 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.  

 

Usnesení 118/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 



 
 

 

 

 

6. Zpráva hospodáře 

Svou zprávu předložil. R. svoboda. 

Stav dotací z MŠMT 

Současný stav kolem dotací MŠMT je s ohledem na situaci na ministerstvu komplikovaný. Byly 
uzavřeny a ze sta procent profinancovány program I (Sportovní reprezentace ČR, dotace 799.700 Kč) 
a program II (Sportovně talentovaná mládež, dotace 810.000 Kč). U těchto programů se velmi 
výrazně zpřísnily podmínky pro vyúčtování. Především je nutné dodržet rozpočet projektu na 90 % a 
to u všech kapitol rozpočtu. To je nutné doložit vyplněním podrobné tabulky, která je součástí 
rozhodnutí. Její členění ovšem nijak nekoresponduje s rozpočty, které svaz dával v žádostech o dotaci 
(jejich struktura v žádostech nebyla nijak specifikována). Minimálně je nutné dodržet nejhrubší 
členění na materiálové náklady, cestovné, mzdové náklady, služby, ostatní náklady. Přitom na MŠMT 
si úředníci vůbec neuvědomují, že platby např. trenérům nepatří účetně do mzdových nákladů. A 
z tohoto důvodu si vůbec neuvědomují, že naplánovat dopředu takovouto skladbu rozpočtu nelze. 

 

I přes sliby z počátku května, že bude vyplaceno do konce měsíce 50% dotace z programu V, bylo 

původně schválené rozhodnutí zrušeno a MŠMT vyhlásilo počátkem června novou výzvu k podání 

žádostí o dotaci v tomto programu. Zde byly nastaveny velmi problematické podmínky. Mimo jiné 30 

% profinancování výdajů svazy, podrobné rozpočtové plnění, které je nutné ve všech položkách 

profinancovat na 90 %, přičemž není jasné, jak budou upraveny položky v případě, že nebude 

poskytnuta dotace v požadovaném rozsahu. Povinnost vracet celou dotaci, pokud nebude rozpočet 

profinancován do 70%, právo dotaci dále poskytnout jen pobočným spolkům a všem dalším 

subjektům včetně oddílu dotaci poskytovat jen podle zákona o zadávání veřejných zakázek, atd. Po 

společném jednání svazů na MŠMT a 6. 6. a svolané schůzce ČOV v Tyršově domě 7. 6. se zástupci 

svazů dohodli, že tyto nové podmínky nebudou akceptovat a nebudou se do nově vyhlášeného 

programu hlásit. Na základě tohoto kroku svazů proběhlo další jednání mezi zástupci ČOV, ČUS a 

Sokola a MŠMT. Byla ustavena pracovní skupina, která má situaci řešit. Konkrétní výstupy zde dosud 

nejsou. 

U programu IV je další postup značně nejasný. 

U programu VIII jsou průběžně uveřejňovány další subjekty, které dotaci obdrží. Podle předpokladu je 

zde pro příjemce velmi zajímavé finanční plnění (2000 Kč na registrované dítě účastnící se soutěží). 

Bohužel prostředky nejsou dosud příjemcům poskytovány a nejsou ani známy podmínky jejich 

vyplácení. V loňském roce byla podmínkou jejich vyplacení užití na mzdové náklady, což může značně 

komplikovat jejich vyplacení. 

Hospodářská situace svazu je z předchozích let dobrá. Ovšem velká část rezerv – 4,42 mil. Kč je na 

vázaném účtu ČOV. Spolu s poslední splátkou daru ČOV, která přišla v roce 2017 ve výši 1,2 mil. Kč je 



 
 

 

 

možné tyto prostředky použít jen v souladu s podmínkami ČOV. A větší komplikací je, že pokud 

bychom náklady svazu (především v souvislosti s mládeží) hradili z těchto prostředků, nebudeme 

schopni proúčtovat dotace MŠMT v programu I, II a především V po jejich uvolnění. Nastává tak, 

poněkud absurdní situace, že pokud by současná situace s programem V trvala až do konce prázdnin, 

bude mít svaz problémy profinancovat svou činnost, pokud by si nechtěl zkomplikovat další situaci 

s vyúčtováním dotačních programů. 

Inventarizace 

Inventarizační komise provedla inventuru majetku ŠSČR. Podrobnosti viz přílohy. 

 
Různé 

Byl dán do tisku 1. díl Cvičebnice. Do distribuce se s ním počítá v září 2017. 

 

Diskuze: řešila se otázka nízkého cash flow z důvodu nevyplacení dotace programu V MŠMT. Bylo 

dohodnuto zaslat na KŠS dotaz, zda by nevadilo pozdržení vyplacení krajských členských příspěvků do 

doby, než bude ŠSČR poskytnuta dotace z programu V. 

 

Usnesení 118/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

 

Úkol 118/1: Zaslat dotaz na KŠS, zda by jim nevadilo pozdržení zaslání krajských příspěvků z důvodu 

stále nevyplacené dotace programu V MŠMT – sekretariát. 

 

Příloha 2: Inventarizační protokol 2017 

 
Příloha 3: Příloha inventarizačního protokolu 

 

7. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace okomentoval M. Konopka. 

Pravidla tvorby listiny talentů s účinností od 1. 1. 2018 



 
 

 

 

KpT předložila nová pravidla tvorby listiny talentů, které by měly platit od příštího roku. K diskusi je 

věta z bodu 5, podle které by hráči z listiny talentů byli osvobozeni od turnajových poplatků při 

soutěžích, pořádaných ŠSČR. 

 

Různé: 

Komise reprezentačního úseku schválila nominaci ženského týmu na Mitropa Cup 2017 (září, 

Maďarsko) – Miturová, Richterová, Zpěváková, Koubová. Koubová přijede na soutěž přímo z ME 

mládeže v Mamaie. 

  

Komise reprezentačního úseku by chtěla oživit ženský reprezentační šach, který v současné době 

stagnuje. Jedním z kroků je zajištění účasti většího počtu českých hráček na individuálním Mistrovství 

Evropy 2018 (letos hrála pouze jedna). Turnaj se bude hrát na Slovensku – oslovil jsem ředitelku 

soutěže Evu Repkovou ohledně možnosti zvýhodněných podmínek pro české hráčky. Odpověděla, že 

je takové možnosti nakloněna a je slušná šance, že to vyjde. 

 

Komise reprezentačního úseku se kloní k tomu, aby se příští MČR žen hrálo jako uzavřený turnaj. Byla 

vedena mailová diskuse s reprezentantkami ČR ohledně formy turnaje, padaly argumenty pro 

otevřené mistrovství spolu s muži, i proti. Věc je dále k jednání, vše je potřeba zvážit i z finanční 

stránky (uzavřený turnaj bude dražší). 

 

Komise reprezentačního úseku vyslovuje poděkování Martinu Petrovi za uspořádání besed 

s Marianem Jelínkem. Na základě pozitivních zkušeností z této akce byl pan Jelínek kontaktován a je 

naplánovaná další (byť jen individuální) akce na konec června. 

  

Komise reprezentačního úseku děkuje všem hráčům, reprezentujícím ČR na mistrovství Evropy za 

předvedené výkony. K neúčasti hráče Kislinského, který byl nalosován do turnaje a byl veden 

v turnajové tabulce: řádně a včas se kvůli nemoci omluvil, sekretariát odeslal běloruským 

organizátorům upozornění, že nepřijede. Ti si upozornění nevšimli a Kislinského do turnaje zařadili. 

Chyba zde nebyla na naší straně. 

 

Komise reprezentačního úseku navrhuje zabývat se otázkou získávání letenek na reprezentační akce, 

je třeba definovat určité zásady a kompetence. 



 
 

 

 

 

Soustředění ženské reprezentace proběhne ve dnech 31. srpna – 3. září. 

Diskuze: řešil se především současný stav ženského šachu a klesající účast žen v mistrovských 

soutěžích.  K přepracování byla vrácena pravidla tvorby listiny talentů. Předložený návrh byl pouze 

formální změnou (i když potřebnou) předchozí verze. Představa je, aby byla zpracována do větší 

hloubky, jakou má vazbu na individuální tréninky atd. – je potřeba zařadit do celkového konceptu 

podpory talentů od r. 2018, kterou má KpT připravit. 

Usnesení 118/5: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Úkol 118/2: Kontaktovat Slovenský šachový svaz s návrhem na ukončení pořádání Československé 

extraligy žen a navrhnout, zda nezkusit nový formát ve formě turnaje jednotlivkyň – M. Konopka.  

Úkol 118/3: Připravit varianty uzavřeného MČR žen s finanční analýzou – STK. 

8. Zpráva Trenérské komise 
 

Zprávu okomentoval předseda TK A. Ambrož. 

 
Plán práce TK 2017 – 2020 
V příloze je upravený plán práce TK na období 2017 – 2020. 
 
Diskuze: diskutoval se především předložený plán TK, jehož upravená verze je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení 118/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK. 

Příloha 4: Plán práce TK 2017 – 2020 

9. Zpráva předsedy KMK 
 

Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
V neděli 11. 6. jsme vydali tiskovou zprávu k mistrovství Evropy jednotlivců, včetně ohlasu Davida 
Navary. Převzala ji ČTK a krátký článek o ME se objevil v několika médiích: Česká televize, Týden.cz, 
isport.blesk.cz nebo idnes.cz. 

 

Vyhlásili jsme výsledky design soutěže o nejlepší návrh šachového trička.  

 



 
 

 

 

Uspořádali jsme velmi úspěšnou přednášku PhDr. Mariana Jelínka, PhD. – je naděje na pokračování 
spolupráce.  

 

Věnujeme se aktualizaci obsahu nového webu.  

 

Spustili jsme možnost přihlášení k odběru Newsletteru ŠSČR a navázali jsme spolupráci s redakcí 
Olympijského zpravodaje ČOV. 

 

Usnesení 118/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  

 

Příloha 5: Newsletter 6/2017 

Příloha 6: Monitoring duben 2017 

Příloha 7: Monitoring květen 2017 

 

10. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu STK předložil J. Malec. 

 

Byl ukončen seriál GP 2016/2017 v rapidu, probíhá vyhlašování vítězů. 

 

Proběhla ČS Extraliga žen za účasti pouhých 4 družstev (z toho jen 1 ze Slovenska). 

 

Vedle letošního nezájmu žen o MČR je toto další příznak snižujícího se zájmu žen o šachy (de facto 

primární neb klesající zájem o ČS Extraligu je dlouhodobější, loni se soutěž nekonala vůbec). Tento 

stav je nutno řešit na svazové úrovni, zcela jistě není (ani nemůže být) v silách STK toto řešit prostou 

úpravou struktury či pravidel soutěží. 

 

Koncem května (28.) se konala schůze rozšířené STK, na které byl uzavřen soutěžních ročník družstev 

2016/2017 a schváleny rozpisy ligových soutěží družstev 2017/2018. Bylo schváleno několik návrhů 

na úpravu některých ustanovení Soutěžního řádu, hlubší úprava byla odložena (pozn.: ukázalo se, že v 



 
 

 

 

diskuzi „v místě“ není možno najít kompromisní návrh znění ani neproblémových ustanovení, 

přepracování SŘ tak bude řešeno výhradně „per rollam“ a návrh bude schvalovat jen úzká STK, resp. 

s KM). 

  

Byl schválen návrh Sportovního kalendáře (jako součást termínového kalendáře byl následně 

schválen VV) a jako součást rozpisů i rozdělení družstev do ligových skupin. Letos ale dochází 

k neobvykle vysokému počtu zřeknutí se práva na soutěž, a to počínaje Extraligou. Aktuálně je 

prioritou řešení tohoto stavu - tím spíše, že klíčová odstoupení ŠK AD Jičín dosud nejsou (vzhledem 

k nastalé situaci v oddíle) potvrzena oficiálně, což ještě více komplikuje situaci náhradníků. 

Problematické budou i přesuny družstev napříč skupinami. 

 

I v této souvislosti (praktičnost byla projednána již na schůzi rozšířené STK) je předpoklad pro sezónu 

2018/2019 vydat rozpis 1. a 2. ligy jen se seznamem oprávněných bez rozdělení družstev do skupin, a 

to provést až na základě skutečně podaných přihlášek. 

 

Losovací schůze lig 2017/2018 řízených STK ŠSČR je plánována na 22. července v Pardubicích, 

vzhledem ke výše uvedeným komplikacím (zejména tedy časové prodlevě v kauze Jičín) je termín 

ohrožen. 

 

Návrh na změnu Registračního a přestupního řádu ŠSČR 

Článek 4, odst. 3: 
Cizinec může být v příslušném období registrován nejvýše pro tři soutěže družstev, z toho nejvýše 
dvou soutěží řízených ŠSČR. Cizinec může být registrován jedním šachovým oddílem pro tři soutěže 
družstev, nebo jedním oddílem pro dvě soutěže družstev a druhým oddílem pro jednu soutěž 
družstev, nebo třemi oddíly vždy pro jednu soutěž družstev. Registrační příspěvek cizince se platí pro 
každou soutěž družstev zvlášť. 
  

Návrh na změnu Soutěžního řádu ŠSČR 

 článek 2.2.1: Soutěže jednotlivců se plánují tak, aby nižší soutěže předcházely s 

dostatečným časovým předstihem soutěžím vyšším. 

 článek 2.8.2 odr. čtvrtá: zahájit šetření o dodatečně zjištěných nedostatcích u soutěže (aniž 

byly podány námitky) a případně rozhodnout o kontumaci či opakování utkání, případně 

partie; závažnější případy předá k disciplinárnímu projednání. 



 
 

 

 

 článek 3.3.5: Oddíl, který má právo přihlásit své družstvo do soutěže vyšší, může toto 

družstvo přihlásit do soutěže nižší (např. z ekonomických důvodů). Svůj úmysl musí závazně 

sdělit nejpozději do 14 dnů po obdržení rozpisu této vyšší soutěže, a to ŘO obou soutěží. 

 3.4.3 písm. b): Pokud přestoupí většina z tolika členů oddílu nejvýše uvedených na 

soupisce, kolikačlenná je základní sestav družstva v soutěži, může tento oddíl požádat o 

převedení práva přihlásit družstvo do této soutěže na oddíl, do kterého tito hráči přestoupí, a 

to na základě písemné dohody obou oddílů předložené ŘO této soutěže. V případě, že ŘO 

převedení práva schválí, má toto kritérium přednost před kritériem uvedeným v písm. a). 

Převedení soutěže lze realizovat pouze v termínu od 1. 5. do 30. 6. Za převedení práva se 

příslušnému šachovému svazu platí poplatek stanovený ES ŠSČR. Při převedení práva nesmí 

dojít k dodatečnému sestupu z kterékoli soutěže. 

 článek 3.5.7: Platnost registrace, příslušnost k federaci a příslušnost k oddílu se u 

jednotlivých hráčů uvedených na soupisce posuzují pro celou soutěž jednotně a vychází se ze 

stavu ke dni vydání úvodní zprávy příslušné soutěže. V případě hráčů, kteří jsou do soupisky 

doplňováni, stanoví rozhodný den ŘO soutěže. 

 článek 5.2.3 písm. b): Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů (odečítá se výsledek 

soupeře s nejnižším bodovým ziskem), 

 článek 5.2.3 písm. e): vícekrát černé, 

 

Usnesení 118/8: VV ŠSČR schvaluje navrženou změnu čl. 4, odst. 3 Registračního a přestupního řádu 

ŠSČR. 

Usnesení 118/9: VV ŠSČR schvaluje navržené změny v Soutěžním řádu ŠSČR. 

Usnesení 118/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK. 

Úkol 118/4: Zveřejnit na příslušných místech na webu aktualizovaný Registrační a přestupní řád ŠSČR 

– sekretariát. 

Úkol 118/5: Zveřejnit na příslušných místech na webu aktualizovaný Soutěžní řád ŠSČR od data 

platnosti (1. 9. 2017) – sekretariát. 

Příloha 8: Aktualizovaný Registrační a přestupní řád ŠSČR 

Příloha 9: Změny v Registračním a přestupním řádu ŠSČR 

Příloha 10: Aktualizovaný Soutěžní řád ŠSČR 

Příloha 11: Změny v Soutěžním řádu ŠSČR 

 



 
 

 

 

11. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na KŠS byl zaslán dopis s podmínkami pro vyplacení dotací z položky rozpočtu V10.8 a informace o 
projektu KTCM. 

 

Oddíly ŠSČR, kterým byla přidělena dotace z programu VIII v první a druhé části schválených dotací, 
byly informovány o výsledcích zveřejněných na webu MŠMT. 

 

Na Městský soud v Praze byla podána žádost o aktualizaci údajů ŠSČR ve Spolkovém rejstříku. Ta byla 
následně soudem bez připomínek schválena a na webu by mělo být vše aktualizováno do konce 
června. 

 

Pražský magistrát schválil žádost ŠSČR o grant na MČR v bleskovém šachu 2017 ve výši 100.000 Kč. 
Smlouva o poskytnutí grantu již byla ze strany ŠSČR podepsána. 

 

Byla odeslána přihláška na ME juniorských družstev, které se koná v srpnu v Polsku. 

 

Byly uzavřeny smlouvy s pořadateli MČR v rapid šachu mužů v Pardubicích, MČR seniorů v Rychnově 
nad Kněžnou, MČR mládeže do 14 let v rapid šachu v Mostě. Odeslány byly návrhy smluv s pořadateli 
MČR družstev v blesku a Poháru ČR družstev v rapid šachu v Liberci a Mistrovství Moravy a Slezska 
mládeže v Koutech nad Desnou. 

 

Na MŠMT byla zaslána žádost o novou akreditaci Šachového svazu ČR pro školení trenérů II. třídy. 

 

Byly objednány vizitky pro nové členy VV ŠSČR a další spolupracovníky. 

 



 
 

 

 

Na FIDE byla zaslána žádost o titul FA pro Kateřinu Šmajzrovou. 

 

Byla vystavena osvědčení pro trenéry z konference trenérů v Havlíčkově Brodě včetně aktualizace 
jejich trenérské kvalifikace v databázi členů. 

 

Od P. Zálešáka bylo převzato 10 opravených online desek. Šachový materiál byl zapůjčen na Open 
Teplice, na Memoriál Břetislava Modra a na Československou extraligu žen. 

 

Byla učiněna poptávka u firmy DGT na nákup tašek pro online materiál. 

 

Usnesení 118/11: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 

 

12. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

 

Neuhrazené jarní oddílové faktury 

K. 16. 6. neuhradilo jarní fakturu za členské příspěvky 8 oddílů: 

TJ Jince      
TJ Sokol Kšice      
TJ Union Plzeň      
Krásnodvorská MYSLIVNA      
Sokol Krucemburk      
ŠK Hustopeče      
ŠK Lipůvka      
ŠK Petřvald u NJ 

       

Dvakrát jim byla poslána urgence a v pondělí byly informovány i příslušné kraje neplatičů. V 
posledním červnovém týdnu budou krajským šachovým svazům zaslány vybrané krajské příspěvky 
ponížené o krajské příspěvky případných neplatičů (kraje budou požádány o odklad – pozn. ověř.). 



 
 

 

 

 

Přestupy 

K 16. 6. bylo vyřízeno 64 přestupů, viz příloha. 

 

Změna federace Vladimíra Škáry 

Na FIDE byla podána schválená žádost Vladimíra Škáry o přestup slovenské federace do české. 
Přestup byl potvrzen k 23. 5. 

 

Ukončení projektu Profesní organizace, nadace a neziskové organizace 

Společnost Seznam.cz ukončila projekt Profesní organizace, nadace a neziskové organizace a z tohoto 
důvodu vypověděla smlouvu, kterou měla se ŠSČR uzavřenou. Podrobnosti jsou v příloze. 

 

Žádost oddílu ŠK Rožďalovice o přeregistrování do jiného kraje 

Oddíl ŠK Rožďalovice zažádal o přeregistrování z Královéhradeckého do Středočeského kraje. 
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze. 

 

Diskuze: Před schvalováním o přeregistraci ŠK Rožďalovice bylo doporučeno požádat o vyjádření ještě 
dotyčné KŠS. 

 

Usnesení 118/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 

 

Úkol 118/6: Požádat Královéhradecký a Středočeský kraj o vyjádření přeregistraci oddílu ŠK 

Rožďalovice – sekretariát. 

 

Příloha 12: Přestupy k 16. 6. 2017 

Příloha 13: Informace k ukončení projektu PONNO 

Příloha 14: Žádost o přeregistraci ŠK Rožďalovice 

                                                           



 
 

 

 

13. Zpráva Komise rozhodčích 
 
Zprávu KR zaslal P. Harasimovič. 

Komise rozhodčích vypracovala překlad Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2017 a předkládá jej VV 

ke schválení. 

 

Usnesení 118/13: VV ŠSČR schvaluje český překlad Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2017. 

Úkol 118/7: Zveřejnit na příslušných místech pravidla šachu FIDE platná od 1. 7. 2017 – sekretariát. 

 

Příloha 14: Pravidla šachu FIDE platná od 1. 7. 2017 

 

14. Změna webu ŠSČR 
 
Zprávu ke změně webu ŠSČR podal R. Borůvka. 

 

V rámci snahy o co nejrychlejší spuštění nového webu jsme s Martinem Petrem prošli stávající nový 

web se závěrem, že radši než čekat až se vyřeší vše, bude nejlepší vyřešit největší problémy a web 

spustit s tím, že na něm ještě pravděpodobně budou nějaké nedorazy. 

Frontend (Litea) 
Liteu jsem informoval o tom, že chceme web spustit co nejdříve a zároveň jim poslal seznam pěti 

bodů, které je potřeba před spuštěním opravit, resp. implementovat. Z těchto pěti bodů jsou v tuto 

chvíli dva vyřešené, zbývající tři budou vyřešené příští týden (týden začínající 19. 6.). 

Backend/databáze (Baader) 
Baader spolupracuje na jednom z bodů Litey. Implementovali proceduru, která vrací všechny hráče 

oddílu, ale podle informací od Litey ze včerejška (čtvrtek) ji bude potřeba ještě poladit. 

Druhá věc, kterou potřebujeme od Baaderu je vyřešit aktualizace ELO ratingů. S Martinem Petrem 

jsme přišli na to, že v databázi jsou staré ratingy. Poprosil jsem Martina Šmajzra, aby uploadnul 

aktuální ratingy, což se i stalo (soubory opravdu na serveru jsou), ale k aktualizaci ratingů v databázi 

nedošlo, alespoň podle toho co vrací dotazy na webu. Problém byl reportován Baaderu, zatím 

čekáme na řešení. 



 
 

 

 

Test soutěží družstev 
Domluvili jsme se, že v rámci testování poprosíme vedoucí svazových soutěží (extraliga, 1. a 2. ligy), 

aby na web nahráli své soutěže, a uvidíme, jestli budou reportovat chyby. Do této chvíle jsem soutěže 

testoval s Katkou Šmajzrovou, která v průběhu prací na novém webu nahrávala data 2. Ligy D 

(http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/2003/). Problémy, které se objevily, jsou 

vyřešeny, nahrávání datových XML souborů soutěží alespoň v Katčině případě funguje. Uvidíme, jestli 

vedoucí dalších soutěží objeví nějaké nové problémy, je to software… K zorganizování testu 

s vedoucími lig jsem se zatím bohužel nedostal, ale nejpozději příští týden by měl proběhnout. 

Další 
Probíhá vkládání dat na nový web. Po dohodě s Martinem Petrem jsem vytvořil účet Katce 

Šmajzrové, která s ním pomůže a určitě je jen dobře, když bude mít přístup více lidí už kvůli 

zastupitelnosti apod. S Katkou jsme domluveni, že na turnaji v Českých Budějovicích, kde budu dělat 

online přenosy a kde bude i ona se dohodneme co a jak. 

Usnesení 118/14: VV ŠSČR bere na vědomí informace o změně webu ŠSČR. 

 

15. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu úseku mládeže předložil Z. Fiala. 

 

Jednání Komise mládeže probíhala v květnu červnu formou elektronické pošty.  

Komise mládeže schválila propozice Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže, Mistrovství Čech mládeže 

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

Ve dnech od 2. do 3. června uspořádala TJ Sokol Zaječice Mistrovství ČR družstev starších žáků. 

Mistrovství ČR vyhrálo družstvo 2222 ŠK Polabiny, 2. místo obsadila TJ Spartak Vlašim a na 3. příčce 

se umístila Beskydská šachová škola.  

Ve dnech od 16. do 18. června uspořádala TJ Tatran Město Albrechtice Mistrovství ČR družstev 

mladších žáků 2017. Mistrovství ČR vyhrála Beskydská šachová škola, 2. místo obsadil Unichess Praha 

a na 3. příčce se umístil ŠK Kuřim. 

Usnesení 118/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

16. Různé 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/2003/


 
 

 

 

 
Termín 119. schůze VV ŠSČR 
119. schůze VV ŠSČR proběhne 12. září v Praze na Strahově. 
 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi ve 20:25. 

 

 

.....................................          ..................................... 

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 

 

Soupis nových úkolů: 

Úkol 118/1: Zaslat dotaz na KŠS, zda by jim nevadilo pozdržení zaslání krajských příspěvků z důvodu 
stále nevyplacené dotace programu V MŠMT – sekretariát. 

Úkol 118/2: Kontaktovat Slovenský šachový svaz s návrhem na ukončení pořádání Československé 
extraligy žen a navrhnout, zda nezkusit nový formát ve formě turnaje jednotlivkyň – M. Konopka. 

Úkol 118/3: Připravit varianty uzavřeného MČR žen s finanční analýzou – STK. 

Úkol 118/4: Zveřejnit na příslušných místech na webu aktualizovaný Registrační a přestupní řád ŠSČR 
– sekretariát. 

Úkol 118/5: Zveřejnit na příslušných místech na webu aktualizovaný Soutěžní řád ŠSČR od data 
platnosti (1. 9. 2017) – sekretariát. 

Úkol 118/6: Požádat Královéhradecký a Středočeský kraj o vyjádření přeregistraci oddílu ŠK 
Rožďalovice – sekretariát. 

Úkol 118/7: Zveřejnit na příslušných místech pravidla šachu FIDE platná od 1. 7. 2017 – sekretariát. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 117. schůze VV ŠSČR 

Příloha 2: Inventarizační protokol 2017 
Příloha 3: Příloha inventarizačního protokolu 
Příloha 4: Plán práce TK 2017 – 2020 



 
 

 

 

Příloha 5: Newsletter 6/2017 

Příloha 6: Monitoring duben 2017 

Příloha 7: Monitoring květen 2017 

Příloha 8: Aktualizovaný Registrační a přestupní řád ŠSČR 

Příloha 9: Změny v Registračním a přestupním řádu ŠSČR 

Příloha 10: Aktualizovaný Soutěžní řád ŠSČR 

Příloha 11: Změny v Soutěžním řádu ŠSČR 

Příloha 12: Přestupy k 16. 6. 2017 

Příloha 13: Informace k ukončení projektu PONNO 

Příloha 14: Žádost o přeregistraci ŠK Rožďalovice 

 

 

 

 
 

 

 
 


