
 
 

 

 

Zápis ze 120. schůze VV ŠSČR 

Praha, 17. října 2017 
 

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

 

Hosté: František Štross (generální sekretář), Miroslav Veselý (manažer Šdš), Marek Vokáč (předseda 

KPT), Antonín Ambrož (předseda TK), Petr Pisk (delegát FIDE a ECU) 

  

 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil v 13:10 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

 Schválení zápisu ze 119. schůze VV ŠSČR   
 

Diskuze: J. Malec požádal o revokaci usnesení 119/19 týkající se dotace MČR v rapid šachu mužů a 

žen 2018. Z původního usnesení vyplývá, že pořadatel by měl uspořádat oba turnaje najednou 

s dotací 40.000 Kč. Správným výkladem by ale mělo být, že STK vypíše konkurz pro každý turnaj zvlášť 

a dotaci 40.000 Kč rozdělí podle svého uvážení. 

 

Usnesení 120/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 119. schůze VV ŠSČR s revokací usnesení 119/19 – dotace 

na MČR mužů a žen v rapid šachu 2018 činí 40.000 Kč, kterou STK rozdělí ve dvou vypsaných 

konkurzech dle vlastního uvážení. 

 

Úkol 120/1: Revokovat usnesení 119/19 v zápisu ze 119. schůze VV ŠSČR – sekretariát. 

 

Příloha 1: Zápis ze 119. schůze VV ŠSČR 
 

 Schválení programu 120. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 

1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 119. schůze VV ŠSČR V. Novotný 



 
 

 

 

3 Schválení programu 120. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

5 Kontrola úkolů F. Štross 

6 Zpráva KMK M. Petr 

7 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

8 Zpráva předsedy STK J. Malec 

9 Školení trenérů II. třídy 2017/2018 A. Ambrož 

10 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

11 Šachy do škol M. Veselý 

12 Zpráva sekretariátu F. Štross 

13 Zpráva předsedy OK F. Štross 

14 Návrh pravidel pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí M. Petras 

15 Různé   

16 Závěr   

 

Diskuze: Vzhledem k nezaslaným podkladům bylo dohodnuto zrušení bodu Zpráva hospodáře, a dále 

předřazení bodu Návrh pravidel pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí. 

Usnesení 120/2: VV ŠSČR schvaluje program 120. schůze VV ŠSČR. 

4. Zpráva předsedy ŠSČR 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Financování sportu a MŠMT 
MŠMT zveřejnilo rozdělení programu X, kde jsme se tentokráte s žádným projektem nehlásili. Velký 
rozruch pak způsobilo zrušení programu IV, který byl sice v zápětí nahrazen novou výzvou, která se 
ale drží nově vykládané zásady, že dotace nelze přeposílat členským spolkům. Pro tisíce sportovních 
klubů a TJ je to velmi nepříjemné zjištění, že po dlouhých letech podpory zůstanou nakonec bez 
prostředků na provoz a údržbu svých zařízení. ČUS se snaží na MŠMT tlačit a chystá se podávat žádost 
s žádostí o výjimky. ŠSČR odkazuje případné zájemce o účast v tomto programu (ŠSČR vyřizoval v 
posledních letech pro 2 oddíly), aby tedy podaly žádost přes ČUS. 

Jedním z následků sportovní kauzy je, že MŠMT se příliš nebaví se sportovním prostředím a není tedy 
příliš informací o tom, co nás čeká v příštím roce. Obdrželi jsme kusé informace o záměru nového 
investičního programu na vybavení pro talenty a reprezentanty, kdy ale jednotlivé věci musí být v 
hodnotě nad 40 tis. Kč. Zdá se, že MŠMT sníží počet programů, velký otazník je nad budoucností v 
programech I a II (reprezentace a talenti), které byly letos rozděleny a vyplaceny ještě postaru a 
čekají je tak nejspíš velké změny. Ze zákona by do poloviny příštího roku měl být spuštěn rejstřík 
sportovců, kontrolující mj. jejich sportovní aktivitu.   



 
 

 

 

Aktivity předsedy 
Krom MŠMT a ČOV jsem řešil řadu běžných interních záležitostí. Z nejzajímavějších asi vyjasňování 
zadání koncepce pro práci s talenty od roku 2018, kterou předloží na příštím VV Komise pro práci s 
talenty. Rovněž jsem od KMK převzal péči o stranu ŠSČR v Československém šachu. 
13. 10. jsem se účastnil výjezdu Šachového vlaku. 
 
Nová legislativa ŠSČR 
Je nejvyšší čas zahájit práce na nové legislativě, jak nám uložila Konference ŠSČR. Než se pustím do 
úpravy Stanov (pomoc vítána!), chtěl jsem si vyjasnit zásadní změny, kterých chceme dosáhnout. 
 

 Otevření se individuálnímu členství – ideálním cílovým stavem je, aby kdokoliv (cizinci?) 
přijde na turnaj, zaregistruje se u ŠSČR přes pořadatele. 

 Kluby bez papírování – neslibuji, že se to podaří, ale rád bych, aby šachisté mohli v rámci 
ŠSČR vystupovat společně jako oddíly, aniž by museli nutně zakládat spolky.   

 
Usnesení 120/3:  VV ŠSČR schvaluje záměr změny Stanov. 
 
Usnesení 120/4:  VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR.     

 

5. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.  

Diskuze: R. Svoboda informoval o jednání s E. Valentovou ohledně zastřešení MS IPCA 2018. Nakonec 

bylo dohodnuto, že ŠSČR nebude toto MS přímo zastřešovat, ale bude se snažit o podporu jiným 

způsobem (např. zapůjčením online materiálu zdarma apod.). 

Usnesení 120/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

6. Zpráva předsedy KMK 
 

Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Vydali jsme tiskovou zprávu o působení Davida Navary na Světovém poháru, zpravodajství se pak 
věnovala ČTK. Po návratu byl David hostem v jednom z nejposlouchanějších rozhlasových pořadů 
Host Lucie Výborné. Výsledek si můžete pustit zde.  

Pracujeme na novém svazovém webu. Předpoklad je, že první polovina současného ročníku soutěží 
družstev poběží na starém i novém webu zároveň. Náhled nového webu najdete na adrese 
www.chess.cz.neuron.blueboard.cz. KMK bude ráda za připomínky, které můžete směřovat přímo na 
adresu webmastera: radim.boruvka@chess.cz . 

 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/rozdil-mezi-prvotridnim-a-zacinajicim-sachistou-poznat-to-dulezite-rika-ceska-sachova-spicka--1758714


 
 

 

 

Usnesení 120/6: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  

Příloha 2: Newsletter 10/2017 

8. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace okomentoval M. Konopka. 

 

Žádost o převedení finančních prostředků z rozpočtu ŠSČR 2017 z kapitoly V1.11 – ME a MS seniorů 

– do kapitoly V1.10 – ME rapid a blesk, Katovice na pokrytí nákladů GM Rausise na tento turnaj 

Velmistr Igor Rausis měl přislíbenu úhradu jednoho oficiálního turnaje v roce 2017. Uvažovalo se o 

tom, že sehraje ME nebo MS seniorů a na základě toho byla úhrada jeho předpokládaných nákladů 

zahrnuta do rozpočtové položky ME a MS seniorů 2017 (celková výše položky 50 000Kč). Před 

několika týdny mě Igor Rausis kontaktoval s tím, že se letošních seniorských mistrovství nemůže 

zúčastnit a žádá o uhrazení jiného oficiálního turnaje, ME v rapidu a bleskovém šachu v Katovicích 

(prosinec 2017). Předpokládané náklady na jeho start jsou necelých 11 000Kč (viz příloha) Komise 

reprezentačního úseku nemá námitek a doporučuje hráči Rausisovi proplatit start na ME v Polsku. 

 

Žádost o navýšení rozpočtové položky V1.10 – ME rapid a blesk, Katovice 

Komise reprezentačního úseku doporučuje navýšit rozpočtovou položku V1.10 – ME rapid a blesk, 

Katovice, o 25 000Kč. ME ve zrychleném šachu získává na prestiži, má být kvalitně obsazeno a je 

vhodný pro naše reprezentanty. Navíc se jedná o sledovanou soutěž, letos v přijatelné vzdálenosti od 

naší republiky. Rádi bychom nominovali členy širší reprezentace Jiřího Štočka,Petera  Michalíka, 

Vojtěcha Pláta a Jana Krejčího.  Dále považujeme za přínosnou účast dvou juniorů (do úvahy přichází 

Thai Dai Van Nguyen, Jan Vykouk nebo Jakub Pulpán). 

 

Kromě nich mají dle reprezentačních smluv v Katovicích startovat David Navara a velmi 

pravděpodobně Zbyněk Hráček. Viktor Láznička účast na turnaji odřekl. 

 

Předpokládá se navýšení rozpočtové položky o 25 000 Kč (viz příloha). K tomu je třeba dodat, že 

neúčastí Viktora Lázničky se uvolní 15 000Kč z jeho smlouvy. 

 

Návrh na finanční odměnu členů mužského týmu na Mitropa Cupu 2017 

Náš tým mužů podal na letošní Mitropě velmi kvalitní a bojovný výkon a po zásluze vybojoval 2. 

místo. Tadeáš Kriebel navíc získal svou první velmistrovskou normu. Komise reprezentačního úseku 

navrhuje odměnit členy úspěšného družstva Krejčího, Kriebela, Ponížila, Žilku a Krause částkou 

20 000 Kč (tedy 4000 Kč pro každého). 

 

Žádost o navýšení rozpočtových položek V1.7 a V1.8 - MS juniorů Tarvisio  



 
 

 

 

Na juniorské mistrovství světa do Tarvisia nakonec odcestují pouze Vykouk a Kaňáková a jako trenér 

Marek Vokáč. Přestože Marek oslovil řadu dalších kandidátů z řad naší mládežnické reprezentace, 

nikdo se k účasti neodhodlal. Nepojede ani Štěpán Hrbek, který o účast dlouho usiloval.  Po obdržení 

propozic a vyjasnění toho, kdo pojede, byl přepracován rozpočet akce (viz rozpočet v příloze, 

zpracovaný Markem Vokáčem). Vzhledem k určitým nejasnostem dopravy do Itálie bude očekávaná 

celková částka spíše okolo 45 000 Kč. V rozpočtu ŠSČR 2017 je celková suma 40 000 Kč. 

Žádost o navýšení dotace na skladatelskou soutěž 
E. Vlasák zaslal žádost o navýšení příspěvku na skladatelskou soutěž uspořádanou k jubileu J. Poláška 
a E. Vlasáka z 5.000 Kč na 7.000 Kč, viz přílohu. 
 
Diskuze: M. Konopka navrhl vzhledem ke kvalitě a početné účasti dotaci na skladatelskou soutěž 
k jubileu J. Poláška a E. Vlasáka navýšit na 10.000 Kč. Materiály od obou jubilantů se často využívají 
pro reprezentační účely na soustředěních. 
M. Vokáč upozornil na kalendář reprezentačních soutěží mládeže v příštím roce a vyjádřil obavy 
z termínových kolizí. 
Rozebírala se zpráva z MS U14 – U18 v Montevideu a kritika ohledně zajištění cesty. 
Návrh na navýšení dotace o 5.000 Kč na MS juniorů v Tarvisiu doporučil hospodář R. Svoboda 
stáhnout. Pokud se rozpočtová částka překročí pouze o pár tisíc, tak to zase není takový problém. 
 
Usnesení 120/7: VV ŠSČR souhlasí s převedením částky ve výši 11.000 Kč z rozpočtu ŠSČR z kapitoly 

V1.11 do kapitoly V1.10 na pokrytí výdajů I. Rausise na ME v rapidu a bleskovém šachu v Katovicích. 

Usnesení 120/8: VV ŠSČR souhlasí s navýšením kapitoly V1.10 – ME v rapidu a blesku v Katovicích o 

25 000 Kč. 

Usnesení 120/9: VV ŠSČR uděluje členům úspěšného mužského týmu z letošního Mitropa Cupu 

v Maďarsku prémii v souhrnné výši 20.000 Kč.  

Usnesení 120/10: VV ŠSČR schvaluje navýšení dotace na skladatelskou soutěž k jubileu J. Poláška a E. 
Vlasáka z 5.000 Kč na 10.000 Kč. 
 
Usnesení 120/11:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Příloha 3: Rozpočet ME rapid + blesk Katovice  Rausis 

Příloha 4: Rozpočet ME rapid + blesk Katovice 

Příloha 5: Propozice ME v rapidu a blesku 

Příloha 6: Závěrečná zpráva z Mitropa Cupu  - muži 

Příloha 7: Závěrečná zpráva z Mitropa Cupu – ženy 

Příloha 8: Rozpočet - HD - MS20 

Příloha 9: Závěrečná zpráva z MS U14 – U18 Montevideo 



 
 

 

 

Příloha 10: Kalendář repre mládeže 2018 

Příloha 11: Žádost o navýšení příspěvku na skladatelskou soutěž 
 

9. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu STK předložil J. Malec. 

Proběhla MČR družstev v Liberci, tj. Poháru ČR v rapidu (23. 9.) a MČR v blesku (24. 9.). 

Byly zahájeny soutěže družstev 2017/2018 (v neděli 15. října 1. kolem 2. lig). 

Byl vypsán konkurz na závěrečné trojkolo Extraligy 2017/2018 (uzávěrka 6. 11. 2017). 

Diskuze: Probíral se především předložený návrh konkurzu na MČR žen 2018. 

Z několika stran zazněla kritika na delegaci rozhodčích, J. Malec přislíbil nápravu. 

Usnesení 120/12: VV ŠSČR stanovuje právo účasti na MČR žen 2018 podle následujícího klíče: první tři 
z MČR žen 2017, tři hráčky dle ratingu a čtyři nominované hráčky, přičemž dvě nominuje 
reprezentační úsek (jedna z nich bude juniorka), jednu STK a jednu pořadatel pod podmínkou 
minimálního ratingu 2000. 
 
Usnesení 120/13: VV ŠSČR stanovuje Sofijská pravidla (prvních 30 tahů bez nabídky remízy) pro MČR 
žen 2018. 
 
Usnesení 120/14: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2018 ve výši 170.000,- Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 120/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

Úkol 120/2: Zlepšit systém delegace rozhodčích – J. Malec. 

 

10. Školení trenérů II. třídy 2017 - 2018 
 

První přednášky proběhnou při MČech a MMaS v Harrachově a Koutech nad Desnou. Celkem 21 

přihlášených je rozděleno na 2 dvě skupiny, 13 v Harrachově, 8 v Koutech. 

 

Přednášející: Marek Vokáč (Harrachov a Kouty), Petr Herejk (Harrachov), Martin Beil (Kouty). 

 

Obě skupiny budou mít stejná témata v počtu 16 hodin každá. Další pokračování školení po skončení 



 
 

 

 

soutěží družstev tj. v roce 2018 tak, že se obě skupiny spojí a pokračovat se bude na přijatelném 

logistickém místě výhradně o víkendech. 

 

Rozpočet na rok 2017: 

Od účastníků: 

Příjmy: 21 000,- 

Náklady na lektory (přednášky): 

Výdaje: 32 hodin x 350,- 11 200,- Kč 

 

Usnesení 120/16: VV ŠSČR schvaluje školení trenérů II. třídy pro rok 2017 

 

Příloha 12: Pozvánka na školení trenérů II. třídy 

 

11. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu KM předložil Z. Fiala. 

V září 2017 se uskutečnila rozšířená schůze Komise mládeže ŠSČR. Dále jednala Komise mládeže 

formou elektronické pošty. Komise mládeže schválila Obecné propozice Přeboru škol a propozice 

Mistrovství ČR juniorek a dorostenek a Polofinále Mistrovství ČR juniorů a dorostenců. KM ŠSČR dále 

vyhlásila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2018. 

V říjnu byla zahájena Extraliga družstev mládeže a 1. ligy družstev mládeže. V současné době je před 

námi Mistrovství Čech mládeže do 16 let a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 

Diskuze: M. Vokáč informoval o aktuálním stavu projektu KTCM. Byl proveden upgrade krajských 

manažerů, krajům byla proplacena 2. splátka. V plánu je schůzka s krajskými manažery během 

Mistrovství Čech v Harrachově a během Mistrovství Moravy a Slezska v Koutech. 

Usnesení 120/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

12. Šachy do škol 
 

Zprávu o projektu Šachy do škol uvedl M. Veselý. 

V září vstoupil projekt už do svého pátého ročníku. Pozitivně se vyvíjí situace kolem financování 

učitelů a trenérů, kteří vedou kroužky ve školách. Nově se otevírá možnost financování z programů 

MAP (místní akční plán rozvoje) a KAP (krajský akční plán rozvoje). Již dříve jsme psali, že se z těchto 



 
 

 

 

programů dá nakoupit šachový materiál, nyní se v Moravskoslezském kraji podařilo zajistit i placení  

lektorů jako externích zaměstnanců na dohodu o provedení práce, proplácení cestovních náhrad či 

pobyt a mzda při účasti s dětmi na turnajích.  

Podmínkou je, že se projekt Šachy do škol zařadí do akčních plánů v daných regionech a děti 

v kroužcích nic neplatí. V současné době (říjen, listopad) probíhá vytváření strategie na další čtyři roky 

úředníky v jednotlivých krajích a obcích. 

Usnesení: 120/18:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol.  

Úkol 120/3: Pokusit se zapojit co nejvíc škol do programů MAP a KAP a zveřejnit a propagovat 

pozitivní zkušenosti s těmito programy – M. Veselý. 

13. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na webu byla zveřejněna zpráva o projektu na podporu oddílů ŠSČR a zároveň byly informace o 
tomto projektu zaslány emailem na všechny oddíly. V současné chvíli probíhá shromažďování a 
evidence žádostí. K 17. 10. evidujeme 104 žádostí. 

Byly připraveny smlouvy s pořadateli Mistrovství Čech do 16 let a Mistrovství Moravy a Slezska 
mládeže. 

Se společností GoPay byla uzavřena smlouva o užívání platební brány GoPay na výukovém portálu 
LearningChess. V současné chvíli probíhají na straně maďarského vlastníka portálu programátorské 
práce na spuštění tohoto platebního systému. 

Na MŠMT byl zaslán výkaz výsledků z Mistrovství Evropy mládeže a ME juniorských družstev. 

Na MŠMT byla odeslána tabulka se statistikou týkající se programu II (Sportovně talentovaná mládež) 
za roku 2013 – 2017. 

Byla zajištěna cesta AVE Nový Bor na Evropský pohár klubů a cesta obhájce stříbrné medaile GM 
Jansy na MS seniorů v italském Acqui Terme. 

Odeslána přihláška na MS do 20 let v italském Tarvisiu. Zúčastní se Jan Vykouk a Natálie Kaňáková, na 
část turnaje bude jako trenér přítomen Marek Vokáč. 

Česká asociace univerzitního sportu nabídla ŠSČR 2 kompletně hrazená místa (1 chlapec, 1 dívka) na 
Akademickém MS konaném v brazilském městě Aracaju od 12. do 18. září 2018. Žádost o nominaci 
byla předána Komisi reprezentačního úseku. Začátkem listopadu se sejde komise ČAUS, která vybere 
konkrétní účastníky z jednotlivých svazů. Hlavním kritériem bude výkonnost nominovaných hráčů. 

http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2017-2018/aktuality-z-domova/podpora-oddilu-sscr.html


 
 

 

 

Proběhlo vyúčtování ME mládeže do 18 let (Mamaia) a MS 14 – 18 (Uruguay). 

Byly zpracovány podklady ze školení trenérů III. a IV. třídy v Praze, trenérů IV. třídy v Mladé Boleslavi, 
z doškolení v Novém Boru, a také doplněny a zpracovány nekompletní doklady ze závěrečných 
zkoušek trenérů II. třídy v Pardubicích. 

V prostorách pražského sekretariátu se dne 14. 9. konala schůze Revizní komise ŠSČR. 

Od společnosti DGT bylo zakoupeno 50 speciálních tašek na online šachovnice. Vzhledem 
k opotřebovanosti některých kabelů a chybějícím figurám bylo zároveň zakoupeno také několik 
kabelů a figur. 

Online materiál byl zapůjčen na Pankrác Cup. Proběhlo převzetí a kontrola materiálu od AVE 
kontaktu. 

Na FIDE byla odeslána a následně kladně vyřízena žádost o titul FM pro Lukáše Karáska. 

FIDE informovala o možnosti udělení titulu CM pro Michala Jareše za 3. místo na MEU mládeže 2017. 
Poplatek za tento titul činí 50 euro. 

Poslední dobou se vyskytly případy, kdy bylo nutné pro zahraniční reprezentační akce zakoupit např. 
jízdenky nebo dálniční známky pomocí platební karty, protože jiné platební možnosti nebyly 
k dispozici. ŠSČR žádnou platební kartou nedisponuje, proto navrhujeme do budoucna na tyto online 
nákupy pořídit platební kartu. 

Usnesení 120/19: VV ŠSČR schvaluje pořízení platební karty k eurovému účtu u Monety. 

Usnesení 120/20: VV ŠSČR schvaluje platbu za titul CM pro Michala Jareše ve výši 50 euro. 

Usnesení 120/21: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 

Úkol 120/4: Pořídit platební kartu k eurovému účtu u Monety – sekretariát, R. Svoboda 

Úkol 120/5: Zažádat o udělení titulu CM pro Michala Jareše – sekretariát. 

 

14. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

 

Neuhrazené jarní oddílové faktury 
K 12. 10. stále neuhradil jarní fakturu za členské příspěvky oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč).  
 



 
 

 

 

Přestupy a registrace cizinců 
V přestupním termínu bylo vyřízeno 370 přestupů, 1 přestup OK nepovolila a 1 přestup nebyl vyřízen 
z důvodu chybějícího podpisu hráče. Ke 12. 10. je registrováno celkem 206 cizinců. Aktuální seznam 
přestupů a registrací cizinců je v příloze. 
 

Nové oddíly 
V Olomouckém kraji byl založen nový oddíl ŠK Skorošice, v Plzeňském kraji je novým oddílem 
Šachklub Sokol Sušice. 
 

Změna federace Tomáše Lakatoše 
FIDE schválila změnu federace Tomáše ze slovenské na českou. 
 

Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány nové třídy trenérů a rozhodčích. 
 

Třídy trenérů: 

- školení 4. třídy - Nový Bor 
- školení 2. třídy - Pardubice 
- školení 3. a 4. třídy - Praha 
- školení 4. třídy - Mladá Boleslav 

Třídy rozhodčích: 

- seminář R2 a R3 + školení R3 - Praha 
- seminář R2 a R3 + školení R3 - Ústí nad Labem 
- seminář R2 a R3 + školení R2 a R3 - Brno 
- seminář R2 a R3 + školení R3 - Choceň 
- seminář R2 a R3 + školení R3 – Orlová 

- seminář + školení R3 - Frýdlant 
- seminář R2 + školení R2 + R3 - Hradec Králové 

 
Usnesení 120/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 

Příloha 13: Přestupy 2017 

Příloha 14: Registrace cizinců 2017 

                                                          

http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80443&onazev=ŠK%20Skorošice
http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80612&onazev=Šachklub%20Sokol%20Sušice


 
 

 

 

15. Návrh pravidel pro obsazování rozpočtem 
nepodporovaných reprezentačních akcí 
 
Návrh pravidel pro obsazování nepodporovaných reprezentační akcí předložil M. Petras. 

1) Konání akce, kterou Šachový svaz České republiky finančně nepodporuje, se zveřejní v Kalendáři 

ŠSČR včetně propozic, případně také na jeho webu. Pokud je akce určena vymezené skupině hráčů, lze 

informace o turnaji rozeslat e-mailem cílové skupině.  

2) Zájemci o účast informují sekretariát ŠSČR o svém zájmu e-mailem na adresu sekretariat@chess.cz 

do termínu stanoveného sekretariátem (řádově 14 dní až měsíc od zveřejnění informací o turnaji na 

webu), pokud účastníky přihlašují národní federace. V ostatních případech se zájemci přihlašují přímo 

u pořadatele v termínu daném propozicemi, s kopií na adresu sekretariat@chess.cz. 

3) Je-li potřeba rozhodnout mezi zájemci o oficiálním zástupci reprezentujícím ŠSČR, při jeho výběru 

se přihlédne zejména k těmto kritériím:  

1. Lepší umístění v posledním Mistrovství ČR v této kategorii, případně v totožném či 

nejvíce podobném českém turnaji, pokud se Mistrovství ČR v této kategorii nekonalo. 

2. Lepší umístění v minulých ročnících dané mezinárodní soutěže – hodnotí se nejlepší 

umístění v první polovině startovního pole v posledních pěti ročnících. 

3. Vyšší aktuální ELO – hodnotí se ELO platné pro tuto soutěž k termínu podání 

přihlášek.   

O výběru oficiálního zástupce reprezentujícího ŠSČR rozhoduje příslušná komise na návrh sportovního 

sekretáře ŠSČR.  

Poznámka: Toto rozhodnutí nevylučuje dohodu účastníků o rozdělení výhod poskytovaných 

pořadatelem akce mezi více účastníků. 

Diskuze: Oproti původnímu návrhu se upravil termín přihlášek a rozhodnutí o výběru se změnilo z VV 

na příslušnou komisi. 

Usnesení 120/23: VV ŠSČR přijímá Pravidla pro obsazování rozpočtem nepodporovaných 

reprezentačních akcí. 

Úkol 120/6: Vložit Pravidla pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí do 

příslušné sekce na webu – sekretariát. 

Příloha 15: Schválená pravidla pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí  



 
 

 

 

Příloha 16: Seznam podporovaných a nepodporovaných soutěží 2017 

 

16. Různé 
 
Koncepce práce s talenty 
V. Novotný představil svou vizi koncepce práci s talenty a upozornil na názorovou neshodu 
s předsedou talentové komise M. Vokáčem. Po dlouhé a podnětné diskuzi se VV shodl na 
následujících bodech: 
 
- cílem práce s talenty je doplňování reprezentace 
- podporováni budou pouze ti, kteří intenzivně pracují na svém zlepšování 
- zintenzivnění podpory těch, kteří mají velký potenciál doplnit reprezentaci 
- vhodné adepty je třeba hledat již v mladším věku, do 12 let 
 
Usnesení 120/24: VV ŠSČR schvaluje zadání koncepce pro práci s talenty 2018 – 2020. 
 
Úkol 120/7: Předložit návrh koncepce pro práci s talenty v letech 2018 – 2020 projednanou s 
komisemi pracujícími s mládeží – KPT. 
 
Termín 121. schůze VV ŠSČR 
121. schůze VV ŠSČR proběhne 28. listopadu v Praze na Strahově od 13:00. 
 
 

17. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 20:15. 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 

Soupis nových úkolů: 
 
Úkol 120/1: Revokovat usnesení 119/19 v zápisu ze 119. schůze VV ŠSČR – sekretariát. 

Úkol 120/2: Zlepšit systém delegace rozhodčích – J. Malec. 

Úkol 120/3: Pokusit se zapojit co nejvíc škol do programů MAP a KAP a zveřejnit a propagovat 

pozitivní zkušenosti s těmito programy – M. Veselý. 

Úkol 120/4: Pořídit platební kartu k eurovému účtu u Monety – sekretariát, R. Svoboda 



 
 

 

 

Úkol 120/5: Zažádat o udělení titulu CM pro Michala Jareše – sekretariát. 

Úkol 120/6: Vložit Pravidla pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí do 

příslušné sekce na webu – sekretariát. 

Úkol 120/7: Předložit návrh koncepce pro práci s talenty v letech 2018 – 2020 projednanou s 
komisemi pracujícími s mládeží – KPT. 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1: Zápis ze 119. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Newsletter 10/2017 
Příloha 3: Rozpočet ME rapid + blesk Katovice  Rausis 
Příloha 4: Rozpočet ME rapid + blesk Katovice 

Příloha 5: Propozice ME v rapidu a blesku 

Příloha 6: Závěrečná zpráva z Mitropa Cupu  - muži 

Příloha 7: Závěrečná zpráva z Mitropa Cupu – ženy 

Příloha 8: Rozpočet - HD - MS20 

Příloha 9: Závěrečná zpráva z MS U14 – U18 Montevideo 

Příloha 10: Kalendář repre mládeže 2018 

Příloha 11: Žádost o navýšení příspěvku na skladatelskou soutěž 
Příloha 12: Pozvánka na školení trenérů II. třídy 

Příloha 13: Přestupy 2017 
Příloha 14: Registrace cizinců 2017 
Příloha 15: Schválená pravidla pro obsazování rozpočtem nepodporovaných reprezentačních akcí  
Příloha 16: Seznam podporovaných a nepodporovaných soutěží 2017 
 
 
 
 


