
 
 

 

 

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS 
Pardubice, 17. 7. 2016 

Přítomni: Viktor Novotný (VV + ŠSLK), Marek Vokáč (VV), Martin Petr (VV), Jan Malec (VV), Jiří 

Havlíček (VV), Jan Hruška (PŠS), Ladislav Sýkora (JŠS), Tomáš Lorenc (KŠSKV), Jan Slavík (KHŠS), Eva 

Kořínková (KŠSV), Jaroslav Benák (JmŠS), Josef Kovařík (ŠSZK), Jaromír Vozák (ŠSOK), Karel Volek 

(ŠSOK), Jiří Novák (MKŠS), František Štross (GS ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Milan Petras 

(sportovní sekretář ŠSČR). 

Nepřítomni: Středočeský šachový svaz, Ústecký krajský šachový svaz, Šachový svaz Plzeňského kraje, 

Pardubický šachový svaz. 

Zahájeno v 17:00 předsedou ŠSČR Viktorem Novotným. 

1. Dotace KŠS z položky V10.8 rozpočtu ŠSČR 2016 a podmínky pro vyplacení    

 

V. Novotný představil návrh podmínek pro vyplacení dotace Krajským šachovým svazům z položky 

V10.8 rozpočtu ŠSČR 2016. Po projednání byly podmínky stanoveny do následující podoby: 

Dotace je stejná pro všechny KŠS, tedy 35.700 Kč.  
 
Dotace bude krajům vyplacena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 20.000 Kč bude převedena na 
účty KŠS do 30. července 2016. Druhá splátka bude KŠS po splnění dotačních podmínek vyplacena 
nejpozději do 31. prosince 2016 v závislosti na splnění podmínek. V případě jejich nesplnění může být 
druhá splátka dotace krácena, případně vůbec nevyplacena. V případě nevyčerpání dotace, zůstanou 
finanční prostředky v ŠSČR a nebudou se dělit mezi ostatní KŠS. 
 
KŠS předloží sekretariátu ŠSČR do 31. 12. 2016 přehled, na co byla dotace použita. Využití dotace je 
libovolné a KŠS nejsou povinny celou dotaci vyčerpat. 

Podmínky vyplacení dotace 

KŠS mají povinnost aplikovat všechny požadavky nového občanského zákoníku na pobočné spolky 

v požadovaných termínech. Tzn. do 31. 12. 2016 ve Spolkovém rejstříku aktualizovat údaje podle 

skutečnosti a zároveň zaslat účetní závěrku 2014 a 2015 do Sbírky listin soudního spolkového 

rejstříku. V případě nedostatků v rejstříku k 30. 11. 2016 postačuje k vyplacení dotace prokázat 

zahájení rejstříkového řízení podáním na soud.  

KŠS mají povinnost spravovat a pravidelně aktualizovat vlastní webové stránky a zveřejňovat zde 

zápisy ze všech schůzí svých orgánů podle Stanov, všechny propozice a výsledky soutěží, které řídí. 

Výjimkou jsou výsledky soutěží družstev, kde platí povinnost jejich bezodkladného zveřejňování 



 
 

 

 

v databázi soutěží ŠSČR. Revizní komise KŠS pošle ŠSČR do 30. 11. 2016 kontrolní zprávu o plnění této 

povinnosti.  

KŠS mají povinnost hlásit řádně a včas postupující hráče ze soutěží, které řídí a kde je to vyžadováno. 

STK ŠSČR a KM ŠSČR pošle ŠSČR do 30. 11. 2016 zprávu o plnění této povinnosti jednotlivými KŠS 

s důrazem na zjištěné nedostatky po 1. 8. 2016. STK ŠSČR a KM ŠSČR zveřejní přehled soutěží, ze 

kterých je povinnost hlásit postupující hráče. 

Výše uvedené podmínky byly schváleny na 110. schůzi VV ŠSČR konané 18. 7. 2016 v Pardubicích. 

 
2. Aktualizace údajů ve Spolkovém rejstříku    

 

F. Štross informoval o povinnosti spolků do konce roku 2016 aktualizovat údaje ve Spolkovém 

rejstříku podle skutečnosti. Krajské šachové svazy by si údaje měly aktualizovat samy, ze ŠSČR k tomu 

potřebují pouze potvrzenou plnou moc. Začátkem května byl KŠS rozeslán návod, jakým způsobem 

údaje aktualizovat včetně vzoru plné moci a informací, jak se poprat s tzv. Inteligentním formulářem. 

Kontrolou bylo zjištěno, že většina KŠS má údaje ve Spolkovém rejstříku stále neaktuální.  Stav KŠS je 

následující. 

Pražský – vše je zaktualizováno (pouze ještě dodat účetní závěrku 2015). 

Středočeský – je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), 

dokumenty ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen 

statutární orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob), je nutno opravit název 

(STŘEDOČESKÝ ŠACHOVÝ SVAZ - organizační jednotka č.12 Šachového svazu ČR). 

Jihočeský – je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), dokumenty 

ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen statutární 

orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob), je nutno opravit název (Šachový svaz 

České republiky, Jihočeský šachový svaz). 

Plzeňský – chybí kontrolní orgán a ve sbírce listin účetní závěrka. 

Karlovarský – je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), dokumenty 

ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen statutární 

orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Ústecký – je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), dokumenty ve 

sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen statutární orgán 

a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Liberecký – vše je zaktualizováno. 



 
 

 

 

Královéhradecký - je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), 

dokumenty ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen 

statutární orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Pardubický - je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), dokumenty 

ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen statutární 

orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Vysočina – chybí kontrolní orgán, ve sbírce listin účetní závěrka. 

Jihomoravský - je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), 

dokumenty ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen 

statutární orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Zlínský - je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), dokumenty ve 

sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen statutární orgán 

a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Olomoucký - je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), dokumenty 

ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen statutární 

orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

Moravskoslezský - je potřeba zaktualizovat: statutární orgán, kontrolní orgán (revizní komise), 

dokumenty ve sbírce listin (účetní závěrka 2014, 2015, zápis ze schůze či konference, kde byl zvolen 

statutární orgán a kontrolní orgán, potvrzení o ukončení funkce osob). 

V případě nejasností a problémů s aktualizací údajů ve Spolkovém rejstříku, je možné obrátit se na 

sekretariát ŠSČR.  

 
3. Krajská tréninková centra mládeže   

 

O projektu KTCM hovořil M. Vokáč. ŠSČR má dva projekty zaměřující se na mládež, jedním je Podpora 

šachových kroužků zaměřující se především na masový rozvoj mládeže, druhým právě KTCM, který 

cílí na již výkonnostně trochu vyšší úroveň. V každém kraji funguje projekt trochu jinak, často je 

zastřešen oddíly, což není vždy ideální. Ačkoliv je projekt dotován přímo ze ŠSČR, kontrolu by měly 

provádět jednotlivé krajské svazy. 

K datu schůzky ještě pět krajských svazů nezaslaly podklady nutné k vyplacení doplatku dotace. Jedná 

se o Ústecký šachový svaz, Šachový svaz Libereckého kraje, Jihočeský šachový svaz, Pražský šachový 

svaz a Pardubický šachový svaz. 

 



 
 

 

 

4. Zpětná vazba – náměty a otázky KŠS   

 

Důležitost programu VIII pro oddíly a TJ 

V. Novotný připomněl důležitost programu VIII MŠMT určeného oddílům a tělovýchovným jednotám. 

Kromě ŠSČR by i KŠS měly být v této záležitosti aktivní a uhánět oddíly k tomu, aby žádost na MŠMT 

zaslaly. I přes časté urgence ze strany ŠSČR, podalo v loňském roce žádost na MŠMT pouze minimum 

šachových oddílů, čímž přišlo šachové prostředí odhadem o 5 mil. Kč. V letošním roce by podmínky 

pro dotaci měly být pravděpodobně ještě mírnější, např. nebude nutné vést podvojné účetnictví, 

oddíly nebudou povinny evidovat 20 mládežníků ale možná jen 12 a dotace se pravděpodobně bude 

smět čerpat nejen na trenéry a vybavení, ale i na proplácení cestovného, startovného a nájemného. 

Přesné dotační podmínky budou známé přibližně na konci září. 

Funkcionáři v KŠS 

V. Novotný se dále zmínil o neradostné funkcionářské situaci v KŠS. V mnoha krajích funkcionáři chybí 

a je těžké najít nové tváře. Konkrétně v Libereckém kraji chybí předseda, ten samý stav je i na 

Vysočině a funkcionáři bohužel chybí i v jiných krajích. Vyslovil přání, aby schválená dotace KŠS, 

napomohla alespoň k udržení stávajících dobrovolníků, v ideálním případě pomohla i k aktivizaci 

nových tváří. 

Volební konference ŠSČR 2017 

V únoru 2017 se bude konat volební konference ŠSČR. Zatím není ještě jasné, zda V. Novotný bude 

opět obhajovat post předsedy, ale pravděpodobně ještě jedno volební období zkusí. Motivací je i 

práce pro ČOV díky členství v komisi neolympijských sportů, kterou je nejvhodnější vykonávat z 

funkce předsedy svazu. Důležité také bude, zda ještě do jednoho volebního období půjde i hospodář 

ŠSČR R. Svoboda, který je jednou z klíčových postav chodu svazu. 

Počty oddílů ŠSČR a statistiky  

Byla zmíněna užitečnost statistik týkající se oddílů, jejich měnící se počty v jednotlivých krajích, počty 

aktivních a neaktivních členů apod. J. Havlíček přislíbil, že na novém webu bude možnost tyto a 

mnohé další statistiky si přes intuitivní filtr jednoduše vyhledat. 

Změna Stanov ŠSČR 

J. Benák nadnesl otázku, zda je problém upravit Stanovy ŠSČR tak, aby KŠS nemusely mít revizní 

komisi. Ze zákona není povinnost revizní komisi zřizovat, nicméně problém může být u některých 

dotačních titulů, kde je podmínkou, aby příjemce dotace měl nezávislý kontrolní orgán. Předseda si 

poznamenal pro budoucí úpravu Stanov. 

Pravidla FIDE pro rapid šach v GP ČR 



 
 

 

 

J. Benák se dotázal, zda je nutné, aby se turnaje zařazené do Grand Prix ČR hrály podle pravidel FIDE 

pro rapid šach. Nutné to není, požadavek na započítávání do FIDE listiny vzešel primárně od 

pořadatelů těchto turnajů. V budoucnu při vypisování konkurzů bude pořadatelům v této otázce 

nechána volná ruka.  

Soupisky mládeže a Soutěžní řád 

J. Novák kritizoval nové pravidlo Soutěžního řádu uplatňované v soutěžích mládeže týkající se 

povinnosti sehrát 2 partie pro všechny hráče na soupisce až po posledního hráče základní sestavy 

včetně. Předseda STK J. Malec zmínil, že je na Komisi mládeže, aby si stanovila výjimku z tohoto 

pravidla, pokud pro mládežnické soutěže není vhodné. Další možností je to, že v rozpisu soutěže se za 

to pokuta nemusí stanovit, i když je to v Soutěžním řádu. 

Vypisování konkurzů s větším předstihem 

Vzhledem k permanentním problémům s termíny, navrhl M. Vokáč vypisovat konkurzy na pořádání 

turnajů s větším předstihem, např. v roce 2016 vypsat konkurzy již na rok 2018. Má to své výhody i 

nevýhody. Výhodou je např. to, že pořadatelé by měli více času na sehnání grantů a dotací, 

nevýhodou to, že rozpočet ŠSČR by se musel zavazovat na 2 roky dopředu. VV se bude podnětem 

zabývat. 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00. 

 

Zapsal: František Štross 


