
ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY

Zápis z     konference   
Šachového svazu České republiky

konané dne 26. 2. 2011 v     Havlíčkově Brodě  
Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů)

Delegáti s hlasem rozhodujícím: 52/56 – 92,85 %:
Pražský šachový svaz (4/4): Paulovič, Kovář, Jakuš, Pavelka
Středočeský šachový svaz (5/5): Doležal, Satranský, Skála, Trejbal, Vavřinec
Jihočeský šachový svaz (2/3): Belec, Mejta (nepřítomen Němec)
Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Šperl, Kupilík, Herejk
Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman, Nový, Lorenc
Ústecký krajský šachový svaz (3/3): Körschner, Chrz, Sejkora
Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Šimon, Průdek, Malec
Královéhradecký krajský šachový svaz (3/3): Šmíd, Pavlíček, Ptáčková
Pardubický krajský šachový svaz (3/3): Mojžíš, Dudek, Sabol
Krajský šachový svaz Vysočina (3/3): Paulík, Siebenbürger, Fiala
Jihomoravský šachový svaz (5/5): Benák, Ciprys, Hurta, Hampel, Vachek
Šachový svaz Zlínského kraje (4/4): Ondra, Svoboda, Sviták, Bažant
Šachový svaz Olomouckého kraje (3/3): Jar. Fuksík, Volek, Přikryl
Moravskoslezský krajský šachový svaz (6/6): Kořínek, Ji. Novák, Kála, Fabík, Melecký
Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/3): Glembek, Buchníček (omluven Židů)
Sdružení šachových problémistů ČR (1/3): Krejnický, (Jelínek omluven, třetí kandidát nenahlášen).

Delegáti s hlasem poradním a hosté: 
Němec, Konopka, Záruba, Palovský, Jo. Novák, Partl, Novotný, Lamser, Ambrož, Možný, Štross, 
Kniezková, Pisk.

1. ZAHÁJENÍ
Konferenci ŠSČR zahájil v 10,10 h. Vlastimil Sejkora, který přivítal všechny přítomné delegáty a 
hosty konference a poděkoval KŠS Vysočina a Václavu Paulíkovi za zajištění konference. 
V rámci  schvalování  programu  konference  (návrh  programu  předložen  přílohou  pozvánky)  byl 
předložen  návrh  na  doplnění  programu  vložením  bodu  č.8  Schválení  volebního  řádu  –  takto 
doplněný program byl následně schválen.

2. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE 
Jednací řád konference ŠSČR (předložený písemně jako příloha pozvánky) byl konferencí ŠSČR 
bez připomínek schválen. 
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3. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA
Do  pracovního  předsednictva  byli  navrženi  a  následně  schváleni  tito  delegáti  (5):,  Vlastimil 
Sejkora, Václav Paulík, Rostislav Svoboda, Jaroslav Satranský, Ladislav Palovský. 
Místo v pracovním předsednictvu zaujal též prezident ŠSČR Igor Němec.
Pracovní  předsednictvo  po krátké  poradě  schválilo,  že  předsedajícím konference  bude  Ladislav 
Palovský. 

4. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE
Do mandátové komise byli  navrženi a následně schváleni  tito delegáti  (3): Jiří  Krejnický,  Jitka 
Kniezková a Jaroslav Šmíd

5. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Do návrhové komise zvolila konference tyto delegáty (3): Petr Buchníček, Miroslav Hurta, David 
Hampel.

6. VOLBA VOLEBNÍ KOMISE
Do volební komise zvolila konference tyto delegáty (5): David Ciprys, Pavel Chrz, Jindřich Trejbal, 
Jiří Siebenbürger, Karel Volek. 
Mluvčí komise D. Ciprys stanovil čas na předání kandidátů do RK po skončení volby VV.

7. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Krejnický: z 56 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 
52 (92,85 %) - konstatoval, že při hlasování je pro schválení prostou většinou zapotřebí 27 hlasů. 
Hlasováním byla zpráva mandátové komise přijata (47 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

8. SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU
Doplnění Volebního řádu konference přednesl M. Paulovič, navrhl upravit Volební řád v termínu 
přihlášek týmů do VV – pokud se týmy do VV nepřihlásí do 4.2., budou volby probíhat od čl. 16. 
„po funkcích“.
Doplnění Ciprys – konstatoval, že volební řád připouští přihlášky týmů VV i po termínu 4. 2. 2011 
a oba kandidující týmy podmínky volebního řádu splnili.
Volba  týmů  VV ŠSČR – bod 7  –  navrhl  doplnění  bodu 7  o  větu  „Pokud žádný tým nezíská 
nadpoloviční většinu bude se pokračovat 2. kolem, do kterého postoupí tým s nejvyšším počtem 
hlasů z 1. kola“
Hlasování o přijetí Volebního řádu s doplněním D. Cipryse – 43 pro, 1 proti, 3 se zdrželi – takto 
upravený Volební řád byl přijat.

9. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2010
Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2010 byla zaslána písemně přílohou pozvánky. Zprávu doplnil 
předseda Vlastimil Sejkora:
- popřál nově zvoleným funkcionářům krajských šachových svazů hodně úspěchů v jejich práci, 

poděkoval organizátorům domácích i mezinárodních turnajů, 
- připomněl, v jakých podmínkách VV pracoval, 
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- označil šachový svaz jako jeden z nejstabilnějších sportovních svazů v ČR, především z důvodu 
finanční rezervy a fungujícího sekretariátu,

- kladně hodnotil informace na webových stránkách,
- informoval  o  změnách  v dělení  prostředků  od  Ministerstva  financí  ČR a  o  situaci  Sazky a 

ČSTV, upozornil, že v nejbližší době je důležité řešit i na krajích vztahy s KS ČSTV, ale za 
větší problém označil situaci v tělovýchovných jednotách, 

- vzhledem k tomu,  že nelze vyloučit  reorganizaci  ČSTV, musí  být  nové vedení   připraveno 
k jednání o případném dělení majetku ČSTV 

- hlavní úkol do budoucna je masový rozvoj a zvyšování členské základny, ocenil, že oba týmy 
mají toto téma jako jedno z prioritních,

- za nejcennější na fungování ŠSCR označil soutěže družstev, celkem je zapojeno 1115 družstev 
(bez Prahy), vyzdvihl práci  dobrovolných funkcionářů, jejichž práci vyčíslil na 13,5 milionu Kč 
a ocenil práci dobrovolných funkcionářů; předložil myšlenku, že spíše než zvyšování členských 
příspěvků má na členskou základnu vliv práce dobrovolných funkcionářů,

- označil legislativu ŠSČR za fungující, ale v průběhu roku se ukázaly některé nedostatky, a je ji 
nutno aktualizovat, za optimální označil vytvoření „legislativní komise“,

- zhodnotil obě kandidátky týmů VV, oba týmy a jejich programy označil za velmi dobré; ocenil, 
že je dobré, že jsou dvě kandidátky,

- závěrem poděkoval všem členům VV za spolupráci v uplynulém období.

10. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010
Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2010 a komentář k čerpání zaslány písemně přílohou pozvánky; 
ústně doplnil hospodář Rostislav Svoboda, který ve svém vystoupení komentoval všechny položky 
rozpočtu, především:
- vysvětlil  důvody  výrazného  přebytku  (došel  mimořádný  příjem  ze  Sazky,  úspora  byla 

u některých větších položek a byla dodržena „rozpočtová kázeň“),
- členské příspěvky byly i přes pokles členské základny nad rámec plánu,
- dotace z MŠMT byla u mládeže o 80.000 Kč vyšší oproti plánu,
- dotace z MF byla v průběhu roku krácena o 10%,
- k poplatkům vysvětlil  rozdíly,  především platby  od  oddílů  na  ŠSČR chodily  kumulativně  a 

nebyly z důvodu úspory účetních položek rozúčtovávány,
- příspěvky za reklamu, dary a granty jsou použity u akcí v oblasti příjmu,
- ve výdajích výrazná úspora na Olympiádě, především z důvodu úspory na ubytování a dopravě 

účastníků, část uspořených prostředků byla přesunuta na navýšení další reprezentačních akcí a 
soustředění,

- soutěže dle plánu, kromě Poháru družstev v rapid šachu, které se neuskutečnilo, vyšší částka je 
u MČR v bleskové hře, k překročení ale nedošlo, do příjmů akce se započítávají příjmy z reklam 
a grant,

- zahraniční soutěže mládeže – drobně překročeno,
- domácí soutěže mládeže dle plánu,
- individuální příprava – drobná úspora z důvodu nižšího počtu smluvně placených talentů,
- poplatky FIDE – úspora proti plánu,
- vyšší dotace na korespondenční šach je z důvodu mimořádného příjmu ze Sazky a přesunutím 

doplatku za rok 2009 do účetnictví 2010,
- úspora  byla  v položce  pořad  V ŠACHU  především  z důvodu  úspory  na  zajišťovaných 

zahraničních reportážích,
- mzdové náklady vyplaceny v plánované výši,
- odměny dodrženy s výjimku odměn vedoucím soutěží družstev, které byly sníženy,
- překročeno cestovné, na sekretariátu drobná úspora na účetnictví a na telefonech,
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- výdaj z rezervy 7.900 byl za úhradu účetního kurzu paní Kniezkové,
- odpis pohledávky Gruzie – účetní položka vzniklá částečným vyrovnáním pohledávky.
R. Svoboda dále okomentoval stav finančních prostředků ŠSČR a odhadl vývoj dalšího hospodaření 
do budoucích let.

11. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ŠSČR
Zpráva Revizní komise ŠSČR byla delegátům předložena při zahájení konference,  ústně zprávu 
doplnil předseda RK ŠSČR Josef Novák:
- z hlediska účetních předpisů nebyly shledány v účetních dokladech žádné nedostatky,
- nadále je potřeba dodržovat věrný obraz účetnictví,
- oznámil, že žádný ze stávajících členů RK již nebude kandidovat,
- vyslovil poděkování členům RK a popřál nové RK hodně úspěchů.

12. DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM ZPRÁVÁM (ad. 9 - 11)
Diskuze ke zprávě o činnosti VV ŠSČR za rok 2010:
Hampel – kritizoval současné zvyšování členských příspěvků i poplatků,
Vachek – ocenil výsledek hospodaření a připomenul úkol zvyšování členské základny, informoval 

o situaci v Lokomotivě Brno, negativně se vymezil k výši některých pokut v soutěžích družstev,
Chrz – doporučil změnu legislativy a také vytvoření možnosti  dovolání k vydavateli  legislativní 

normy,
Vachek – členská základna Lokomotivy Brno se snižuje,
Mojžíš – doplnil a podpořil návrh P. Chrze,

Hlasování o návrhu na usnesení: „konference ŠSČR schvaluje Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 
2010“ - 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl schválen.

Diskuze ke zprávě o hospodaření ŠSČR za rok 2010 a ke Zprávě Revizní komise
Paulík – poděkování R. Svobodovi za otevřené vysvětlení,
Fuksík – požádal o vysvětlení nejasností – mimořádné výdaje Jansovi, Olšarové a Krejčímu,
Svoboda – odpověděl 
Fuksík – proč chtěl  VV koupit  akcie  Fortuny a konstatoval,  že k tomuto rozhodnutí  neměl VV 

oprávnění,
Svoboda  –  vysvětlil  důvody  rozhodnutí  (uložit  prostředky  lépe  než  byly  –  Fond  Fénix)  a 

informoval, že k nákupu nakonec nedošlo,
Fuksík – doporučil,  aby odměna administrátorům – sekretářům byla zrušena a navrhl vzhledem 

k dobrým hospodářským výsledkům pro příští rok členské příspěvky nezvyšovat,
Hampel – dotaz na pozastavení zvyšování členských příspěvků v příštím roce,
Svoboda – vysvětlil plán příjmů na rok 2011 a doporučil konferenci pro příští rok členské příspěvky 

nezvyšovat.
Chrz – navrhl nechal diskuze o členských příspěvcích na odpolední blok jednání.

Hlasování o návrhu a usnesení: „konference ŠSČR schvaluje čerpání rozpočtu v roce 2010“ 
– 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu na usnesení:  „konference ŠSČR bere na vědomí Zprávu RK ŠSČR za rok 
2010“ – 47 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování – návrh byl schválen.
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13. VOLBY VV ŠSČR
Mluvčí volební komise D. Ciprys ve 12:20 h. zahájil bod Volby VV ŠSČR vysvětlením postupu 
jednotlivých voleb a vyzval delegáty k převzetí volebních lístků pro volbu týmů VV.

Následovala přestávka, ve které si delegáti vyzvedli volební lístky.

Následně předsedající D. Ciprys stanovil lhůtu 15 min. na prezentaci každého z týmů, a 30 minut na 
otázky delegátů,  předal  slovo nejprve J.  Lamserovi  a  V.  Novotnému,  kteří  představili  program 
svých týmů a představili jednotlivé členy kandidátky.
Následovaly dotazy od delegátů, na které reagovali oba kandidáti.

Ve 13:20 h. zahájil David Ciprys volby, informoval o způsobu úpravy volebního lístku a provedení 
voleb.

Následovala přestávka k provedení voleb a sečtení hlasů.

Po ukončení přestávky vyhlásil mluvčí volební komise D. Ciprys výsledky volby VV.
Bylo vydáno 52 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 52 hlasovacích lístků, 3 hlasy byly neplatné 
(5,77%)  pro  tým  J.  Lamsera  hlasovalo  12  delegátů,  tj.  23,08  %,  pro  tým  V. Novotného 
hlasovalo 37 delegátů, tj. 71,15 %. D. Ciprys konstatoval, že tým V. Novotného byl zvolen VV 
a poblahopřál ke zvolení.
V. Novotný poděkoval za projevenou důvěru.

D.  Ciprys  vyhlásil  čas  14:30  na  předání  kandidátů  do  Revizní  komise  ŠSČR a  na  jmenování 
prezidenta ŠSČR.
Předsedající L. Palovský ve 13:45 vyhlásil přestávku na oběd.

14. VOLBY RK ŠSČR
V 15:01 předseda volební komise D. Ciprys ukončil příjem přihlášek na jednotlivé kandidáty do RK 
a informoval o kandidátech: Jaroslav Fuksík, Ludvík Linart,  Josef Novák, Miroslav Partl,  Milan 
Paulovič,  Miroslav  Pavlíček.  Zároveň  se  kandidáti  stručně  představili  (nepřítomné  kandidáty 
představili zástupci krajů, kde jsou kandidáti registrováni).

D. Ciprys  vysvětlil  způsoby volby a provedení volby,  konstatoval také, že ještě před spočtením 
výsledků volby RK v 1. kole proběhne volba prezidenta ŠSČR.

Následovala přestávka na převzetí hlasovacích lístků a provedení voleb.

Po provedení volebního aktu RK vyhlásil D. Ciprys volbu prezidenta ŠSČR, oznámil, že na tuto 
funkci  kandidují  Jan Lamser  a  Vlastimil  Sejkora.  Vysvětlil  způsob volby (aklamací)  a  vyhlásil 
provedení voleb.

Hlasování o jmenování prezidenta ŠSČR: 
J. Lamser – 32 hlasů, 
V. Sejkora – 15 hlasů.
D. Ciprys konstatoval, že prezidentem ŠSČR byl zvolen Jan Lamser.
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Následovala krátká přestávka na sečtení hlasů volby revizní komise.

V 15,40 vyhlásil předseda volební komise výsledky:
převzato 50 hlasovacích lístků, odevzdáno 50
neplatný hlas – 1 = 2%
J. Fuksík – 44 = 88%
Jo. Novák – 44 = 88%
M. Paulovič – 36 = 72%
M. Pavlíček – 35 = 70%
L. Linart – 29 = 58%
M. Partl – 29 = 58%
D. Ciprys konstatoval, že pánové Fuksík, Novák, Paulovič a Pavlíček se stávají členy RK ŠSČR. 
Pánové Linart a Partl postupují do 2. kola.

D. Ciprys vyhlásil 2. kolo voleb do RK, vysvětlit způsoby volby ve 2. kole, následovalo převzetí 
hlasovacích lístků a provedení volby.

Následovala krátká přestávka na sečtení hlasů volby 2. kola revizní komise.

V 16,05 h. vyhlásil předseda volební komise výsledky volby RK ve 2. kole:
převzato 49 hlasovacích lístků, odevzdáno 48
neplatných hlasů – 6 = 12,24%
J. Linart – 24 = 48,98%
M. Partl – 18 = 36,73%
D. Ciprys konstatoval, že ani jediný kandidát neobdržel potřebnou nadpoloviční většinu.

D. Ciprys vyhlásil 3. kolo voleb do RK, do kterého postupuje L. Linart.
J. Kovář navrhl změnit volební řád a hlasovat aklamací.
Hlasování o změně volebního řádu dle návrhu J. Kováře – pro většina – návrh byl přijat.

D. Ciprys v souladu s právě přijatým usnesením vyhlásil 3. kolo voleb RK, do kterého postoupil L. 
Linart.

Hlasování ve 3. kole voleb do revizní komise: návrh, aby se L. Linart stal členem RK ŠSČR – pro 
46 hlasů.
D.  Ciprys  konstatoval,  že  pan  L.  Linart  se  stal  pátým  členem  Revizní  komise  ŠSČR a 
konstatoval, že RK ŠSČR bude pracovat ve složení: Fuksík, Novák, Paulovič, Pavlíček, Linart.

15. PROJEDNÁNÍ ZMĚNY EKONOMICKÉ SMĚRNICE ŠSČR
Písemné návrhy na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR byly předloženy delegátům jako příloha 
pozvánky. 
Navrhované změny představil předkladatel V. Sejkora.

Diskuze:
Průdek – navrhl v čl. 2.9. přílohy D1 registrační příspěvek cizinců snížit na 200 Kč, 
Svoboda – projevil nesouhlas s návrhem,
Jakuš – podpořil návrh J. Průdka s odůvodněním neztěžovat podmínky cizincům,
Pavelka – podpořil návrh,
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Chrz – nesouhlas, na české hráče dostáváme příspěvky, proto se za cizince platí více,
Hlasování: o návrhu na změnu čl. 2.9. přílohy D1 snížení ze 400 na 200 Kč, 
21 pro, 20 proti, 6 zdrželo – návrh nebyl přijat

L. Palovský informoval o návrhu Z. Fialy (předložen písemně),
Z. Fiala – okomentoval návrh snížit poplatky FIDE u soutěží mládeže s méně než 8 členy,
J. Malec – protinávrh, snížit poplatky pro všechny soutěže nejen mládeže,
R.  Svoboda –  odmítl  návrh,  1  Euro  se  platí  za  každého  hráče,  který  nastoupí,  a  veškeré  tyto 

příspěvky hned posíláme na FIDE, nic na servis nemáme,
L. Palovský – dotaz na J. Malce na upřesnění návrhu,
J. Malec – méně než 8členná družstva dotují ostatní,
R. Svoboda – odmítl bez znalosti souvislostí hlasovat o změně,
P. Chrz – podpořil návrh a za příklad si vzal MČR čtyřčlenných družstev.

Hlasování: o návrhu Z. Fialy: v bodu 4.2. vložení „Turnaje mládeže s méně než 8 členy – 200 Kč 
– 6 pro, 20 proti, 37 zdrželo – návrh nebyl přijat.
Hlasování: o návrhu J. Malce – snížení pro dospělé i mládež družstev s méně než 8 členy 
– 11 pro, 7 proti, 29 zdrželo – návrh nebyl přijat.

J. Trejbal – dotaz, zda se již hlasovalo o členských příspěvcích,
L. Palovský – odpověděl, zatím ne.

R. Doležal – navrhl zavedení kategorie do 8 let s platbou 25 Kč, pro zvýšení počtu registrovaných 
hráčů v této kategorii, jako příklad uvedl situaci v oddílu Biomedica Říčany,

L. Palovský – odmítl hlasování z důvodu nepředložení písemného návrhu,
M. Hurta – návrh je předložen písemně návrhové komisi,
V. Sejkora – navrhl dát návrh jako námět pro nový VV,
R. Svoboda – jedná se o nahodilý návrh a doporučil zahrnout do celkové koncepce nového VV,
R. Doležal – znovu vysvětlil důvody návrhu,
P. Chrz – upozornil, že nový VV to má v plánu a doporučil nechat to na VV.
Hlasování: o návrhu R. Doležala 
– 21 pro, 8 proti, 15 se zdrželo – návrh nebyl přijat.

M. Hurta – předložil návrh „Konference konstatuje, že nenastal propad ekonomických příjmů z MF 
ČR a Sazky, a proto pro rok 2012 nebudou zvýšeny členské příspěvky.“

Hlasování: o návrhu M. Hurty: 
– 43 pro, 2 proti, 3 se zdrželi – návrh byl přijat.

J. Kovář – předložil dva návrhy na změnu ES:
1.návrh – změna čl. 2.7.3 přílohy D1 bod 3) 

Od družstev, která nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV, může být vklad zvýšen, a to 
nejvýše na dvojnásobek. Toto zvýšení se neuplatňuje pro oddíly, které se v uplynulém sezóně 
zúčastnily soutěží mládeže dle čl. 2.6.1., (doplněna druhá věta).

2.návrh – změna čl.3 příloha E1 – částka na odměnu rozhodčích – navrhl změnit  tak,  že fixně 
definovaná částka dle kvalifikace rozhodčího a typu turnaje bude nahrazena rozpětím, minimum 
bude odpovídat sazbě platné v současné době a maximum bude stanoveno dvojnásobkem této 
sazby. Rozhodnutí o výši odměny pro rozhodčího pro danou soutěž bude v pravomoci řídícího 
orgánu soutěže.

L. Jakuš – terminologie je použita jako sankce, doporučil upravit,
L. Palovský – dle návrhu je již jedna sleva dána, jednalo by se o druhou slevu,
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J. Kovář – jedná se o návrh z oddílu ŠK Smíchov,
J. Trejbal – navrhl vložit do návrhu větu „pokud nebude uplatněna jiná sleva“,
L. Palovský – odmítl takový návrh,
J. Fabík – dotaz, zda se bude měnit tabulka členských příspěvků,
P. Pavelka – podpořil návrh, který vzešel z oddílu ŠK Smíchov, současný stav je diskriminační, a 

tento návrh diskriminaci odstraňuje,
R. Svoboda – současný stav není diskriminační,  tok peněz je stejný, prostředky jdou z MF i na 

sokolské oddíly, sokolské oddíly ale na společné výdaje nepřispívají,
J. Satranský – zastal se oddílu ŠK Smíchov, ale konstatoval, že pokud se nepřihlásí do ČSTV, svaz 

na ně nedostává prostředky,
D. Hampel – doporučil oddílu ŠK Smíchov vstup do ČSTV.

Hlasování: o návrhu J. Kováře změnit čl. 2.7.3. přílohy D1 bod 3) 
Od družstev, která nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV, může být vklad zvýšen, a to 
nejvýše  na  dvojnásobek.  Toto  zvýšení  se  neuplatňuje  proti  oddílům,  jejichž  družstvo  odehrálo 
v předchozí sezóně řádně alespoň jednu z mládežnických soutěží uvedených v bodě 2.6.1.
– 7 pro, 23 proti, 16 se zdrželo – návrh nebyl přijat.

Hlasování:  o návrhu J. Kováře změnit  čl.3 přílohy E1 – částka na odměnu rozhodčích – fixně 
definovaná částka dle kvalifikace rozhodčího a typu turnaje bude nahrazena rozpětím, minimum 
bude  odpovídat  sazbě  platné  v současné  době  a  maximum  bude  stanoveno  dvojnásobkem této 
sazby.  Rozhodnutí  o  výši  odměny pro rozhodčího pro danou soutěž bude v pravomoci  řídícího 
orgánu soutěže
– 19 pro, 11 proti, 15 se zdrželo – návrh nebyl přijat.

Jakuš  –  upozornil,  že  v předkládaném  návrhu  je  gramatická  chyba  ve  skloňování  „členských 
příspěvků a poplatky mezinárodním organizacím“,

M. Hurta – informoval, že oprava již byla provedena.

Hlasování o změnách ekonomické směrnice dle návrhu V.Sejkory: přílohy D1 
– 39 pro, 0 proti, 6 se zdrželo – návrh byl přijat.
L. Palovský v 17:00 hod. konstatoval, že konference ŠSČR schválila Ekonomickou směrnici ŠSČR 
s přijatými změnami.

16. PLÁN PRÁCE ŠSČR NA ROK 2011
V. Novotný informoval,  že VV bude pracovat podle předloženého volebního programu, využity 
budou také dobré nápady z programového prohlášení druhého týmu, plán práce bude schválen na 
1. schůzi VV. 

17. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2011
Návrh  rozpočtu  ŠSČR  na  rok  2011  včetně  průvodního  komentáře  předložen  v  podkladových 
materiálech. Jednotlivé položky návrhu rozpočtu stručně okomentoval hospodář ŠSČR R. Svoboda:
- v příjmové  oblasti  především  zdůvodnil  odhadovanou  výši  členských  příspěvků,  posunutí 

termínu registrace, které přijala minulá konference, označil za zbytečné,
- v příjmech za poplatky spíše dolní odhad,
- do položky reklamy jdou pouze položky, u kterých jsou již podepsány smlouvy,
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- u výdajů okomentoval částku na ME družstev mužů a žen, kde oproti roku 2010 svaz hradí 
cestovné  i  pobyt  výpravy,  dochází  ke  snížení  částky  na  základní  odměny,  což  bylo 
kompenzováno  prémiovým  řádem  s výrazně  vyššími  odměnami,  doporučil  novému  VV 
prémiový řád přijmout,

- navýšení u ME jednotlivců, ale snížení u ME žen, navýšení je u soustředění,
- měsíční odměny funkcionářům (položka V15.1) jsou plánovány: předseda – 5000 Kč, 7 členů 

VV po 1000 Kč,
- účetní služby vůči ČSTV se snižují, počítá se s vedením účetnictví u ČSTV do 30.6.2011,
- výrazně vyšší je rezerva, především s ohledem na případnou sanaci nákladů na zvýšené úhrady 

služeb krajským pracovištím ČSTV Šachovým svazem.

18. DISKUSE K PLÁNU PRÁCE A K ROZPOČTU NA ROK 2011 
M. Paulovič – navrhl rozdělit diskuzi k plánu práce a k návrhu rozpočtu,
L. Palovský – začne se diskuzí k návrhu rozpočtu.

Diskuze k návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2011:
D. Hampel – dotaz na prémiový fond reprezentace, z čeho bude placen,
R. Svoboda – upřesnil,  konference již minule schválila,  že  odměny za umístění  budou hrazeny 

z rezervy svazu,
D. Hampel – navrhl omezit horní limit pro tyto odměny,
R. Svoboda – doporučil nechat prémiový řád na nový VV,
P. Chrz – reprezentanti souhlasili se snížením a následnou motivací, proč je v návrhu stejná částka 

jako loni,
R. Svoboda – částka je jíž snížena o odměny, navýšené jsou pobytové náklady, částka je shodou 

okolností stejná jako loni,
D. Hampel – jaká je částka za prémie, když by se obě družstva umístila na 1. místě,
R. Svoboda – částka je cca 600.000 Kč,
J. Malec – požádal vysvětlení částky 330.000 Kč na ME družstev,
R.  Svoboda – znovu vysvětlil  částku,  částka  je  jíž  snížena o odměny,  navýšené jsou pobytové 

náklady, částka je shodou okolností stejná jako loni,
J. Vachek – dotaz, jak je nový VV spokojen s rozpočtem,
V. Novotný – neplánují se zásadní změny v rozpočtu, o prémiovém řádu se bude ještě jednat,
Z. Fiala – v rámci KM a týmu V. Novotného byla diskuze o návratu položky příspěvků krajským 

střediskům mládeže,  ale  není  v rozpočtu  zajištěn  zdroj  financování  a  ani  nejsou  připravena 
pravidla pro podporu krajských středisek. Do příští konference KM připraví koncepci podpory 
krajských středisek mládeže a VV najde v rozpočtu prostředky pro podporu krajských středisek.

Hlasování: VV ŠSČR schvaluje rozpočet ŠSČR na rok 2011 v předložené verzi 
– 46 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – návrh byl schválen.
L. Palovský konstatoval přijetí rozpočtu ŠSČR na rok 2011.

Další diskuze k plánu práce:
M. Hurta přečetl písemně předložený návrh P. Chrze – uložit VV vytvořit komisi pro legislativu, 

která  bude  zároveň  odvolacím  orgánem,  zabývat  se  návrhem  zřízení  dovolání  ke  komisi  a 
předložit návrhy pro příští konferenci,

Hlasování o návrhu P. Chrze
– 33 pro, 0 proti, 14 se zdržel – návrh byl přijat,
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T. Přikryl – navrhl uložit VV uskutečnit v následujících 3 letech takové kroky, aby do tří let bylo 
zrušeno  LOK,  okomentoval,  že  v nejnižších  soutěžích  hrají  neregistrovaní  hráči,  návrh  je 
tlumočením názoru šachistů Olomouckého kraje, kteří doporučují sjednotit LOK s ELO FIDE,

L. Palovský – nutno je připravit koncepci, LOK je finanční přínos, poplatky FRL nejsou příjmem – 
posílá se na FIDE, srovnání s Polskem, doporučil opravdu zvážit tyto kroky,

M. Hurta – s návrhem zásadně nesouhlasí, doporučil nechat otevřené všechny možnosti.
Hlasování o návrhu T. Přikryla
– 6 pro, 36 proti, 5 se zdrželo – návrh nebyl přijat.

M.  Hurta  přečetl  písemně  předložený  návrh  J.  Skály  –  zavázat  VV  dělat  změny  SŘ  pouze 
s účinností k 1. 5. 2011,

J. Satranský – doplnil, že návrh je motivován situací v letošním roce, aby nebyly prováděny změny 
v rozehrané soutěži,

P.  Záruba  –  termín  1.5.  je  brzy,  nestihne  se  schůze  rozšířené  STK (po  soutěžích)  a  následné 
schválení změn SŘ ve VV,

J.  Skála  –  zdůraznil,  aby účinnost  byla  od další  sezóny,  rozpis  soutěží  se  připravuje a  vydává 
v červnu,

J. Vachek – navrhl posunout termín na 1. 6.,
J.  Satranský – termín  je možné posunout,  ale  rozpis kraj  vydává cca 6.  června,  proto je nutno 

přijmout změny dříve, nejvhodnější změna v průběhu května,
L. Jakuš – podpořit návrh J. Skály,
P. Chrz – upozornil na nebezpečí, že SŘ je nejen o soutěžích družstev, ale i o jednotlivcích, které je 

možno měnit v jiném termínu,
P. Záruba – je sice možno pracovat na změnách SŘ během celého roku, ale STK se požadavky 

dozví až na rozšířené STK v květnu, 
D. Hampel – účastní se rozšířené STK, takže již o návrzích věděl dříve, ale dodatek rozpisu přišel 

nečekaně a týká se všech,
M. Paulovič – tlumočil názor Prahy, že pražští delegáti budou pro podporu návrhu,
J. Skála – návrh je předložen proto, že nechce, aby VV škodil tím, že přijme změnu v rozehrané 

soutěži, 
P. Buchníček – jedná se o zásadní legislativní návrh, který může znehodnotit legislativu a navrhl 

v souladu s jednacím řádem přestávku na upřesnění návrhu,
P. Záruba – možnost  stanovit  v rozpisu soutěže odkaz na Soutěžní řád, který měl  platnost před 

schůzí STK,
J. Skála – odpověď na připomínku P. Chrze: stačí termín 1.5. jen u soutěží družstev, 
D. Ciprys – VV má v programu zabývat se legislativou, doporučil změnu nedělat a nechat ji na 

novém VV,
L. Palovský – vyhlásil přestávku na formulaci návrhu.

Po upřesnění textu návrhu usnesení vyhlásil L. Palovský hlasování.

Hlasování o návrhu: „Konference ukládá VV změny SŘ týkající se soutěží družstev provádět pouze 
s účinností k 1. květnu“,
– 20 pro, 16, zdržel se 6 – návrh nebyl schválen.

J. Fuksík – požádal konferenci zrušit dodatek STK, za nepřijatelné označil měnit podmínky soutěže 
v jejím průběhu,

P.  Záruba – obhajoval  návrh,  zrušením by místo pokut vznikaly kontumace,  tato situace mohla 
vzniknout i dříve,

J. Satranský – situaci je potřeba řešit, ale problém u hostů,
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M. Paulovič – ošetřit při předání soupisky schválením soupisky od řídícího orgánu na celou sezónu,
M. Hurta – návrh: v mistrovských soutěžích družstev požadovat, aby registrace platila na začátku 

sezóny na celou soutěž,
P. Záruba – VV a STK se tím budou zabývat,
J. Satranský – modifikace návrhu – uložit novému VV zabývat se touto otázkou, 
J. Trejbal – připomněl časové kroky při prováděných změnách,
D. Ciprys – možností je více, podpořil návrh uložit VV vyřešit tento problém do zahájení soutěží 

družstev
J. Šmíd – týká se to i soutěží jednotlivců,
J. Satranský – formuloval návrh, upřesnil úkol pro VV do půlky června,
J. Fuksík – v loňském roce byly chyby v rozpisu soutěží družstev, STK si musí informace vkládané 

do rozpisu ověřit.

Hlasování o  návrhu J.  Satranského modifikovaného  v diskuzi  „uložit  VV vyřešit  problematiku 
uznávání registrace hráčů v mistrovských soutěžích do 15. 6. 2011“,
– 38 pro, 0 proti, 5 zdrželo se – návrh byl přijat 

M. Hurta přečetl písemně předložený návrh Zlínského kraje – posunout termín registrací členů zpět 
na 1.3.,

J. Ondra – okomentoval, vrátit termín registraci zpět na 1.3., je to návrh ŠS Zlínského kraje,
L. Jakuš – připomněl své loňské vystoupení na konferenci, v Praze začínají soutěže v lednu a termín 

1.2. přináší velký problém,
J. Šmíd – termín by měl být 1. ledna mj. kvůli pojistkám na ČSTV,
V. Sejkora – otázka pojistky nejasná,  doporučil  VV nedávat  žádný termín,  protože se to  může 

vyřešit  změnou  Registračního  a  přestupního  řádu,  ubíráme  VV možnost  provést  úpravy,  dal 
protinávrh dát tuto možnost novému VV,

J. Satranský – pojistka není vázaná na platby na ŠS, doporučil delegovat na VV i termín platby s 
termínem 15.6.,

J. Krejnický – pokud by byl přijat návrh J. Šmída, platilo by se ještě do konce roku, tzn. v roce 2011 
by se platilo 2x,

Hlasování o návrhu Zlínského šachového svazu – delegovat na VV pravomoc stanovit do 15. 6. 
2011 termín platby registračních příspěvků na rok 2012,
– pro 40, proti 1, zdržel 3 – návrh byl přijat.

M. Hurta přečetl písemně předložený návrh J. Šmída – rozdělovat družstva do 2. ligy až po termínu 
přihlášek a ne dříve,

J. Šmíd – rozšířená STK v loňském roce rozdělila, poté se družstva odhlásila a došlo k dodatečným 
postupům z jiných krajů,

P. Chrz – termín na rozdělení nemá vliv, při odhlášení se postupuje ze stejného kraje, 
J. Šmíd – projevil nesouhlas s odpovědí,
J. Satranský – podpořil STK, která rozhodla správně,
L. Palovský – vyzval ke stažení návrhu,
J. Šmíd – s argumenty projevil nesouhlas, ale návrh vzal zpět.

M. Hurta přečetl písemně předložený návrh na změnu SŘ předložený Pražským šachovým svazem: 
změnit soutěžní řád – hráč může být na dvou soupiskách mateřského oddílu,

J. Kovář – hráč bude na 2 soupiskách mateřského oddílu, ale nebude bráněno hostovat v libovolném 
počtu družstev,

Sejkora – uložit VV zabývat se tímto návrhem být na více soupiskách,
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J. Kovář – akceptuje návrh, aby se tím zabýval nový VV,
P. Chrz – kritizoval takovéto návrhy, návrh má jít na rozšířenou STK, 
D. Ciprys – měla by to řešit STK,
M. Hurta – návrh může být přímo předložen STK,
J. Kovář – předložil požadavek, aby to prošlo konferencí,
V. Sejkora – upravil předložený návrh.

Hlasování  o  návrhu  PŠS:  „konference  ukládá  VV  zabývat  se  problematikou  účastí  hráče 
v soutěžích družstev na více než dvou soupiskách“,
– 32 pro, 6 proti, 4 zdrželo se – návrh byl přijat

Chrz – ohradil se proti osočení z vnášení neověřených informací.

Paulovič – předložil žádost o pomoc Revizní komise ŠSČR v Pražském šachovém svazu z důvodu, 
že  od  voleb  vedení  PŠS  nedošlo  k  převzetí  účetnictví  od  minulého  vedení  PŠS.  Zároveň 
konstatoval, že jako člen RK ŠSČR by se této práce RK z důvodu střetu zájmů nezúčastnil.

19. USNESENÍ
Návrh na usnesení z konference ŠSČR 2011 předložil předseda návrhové komise M. Hurta.
Diskuze:
Jakuš – navrhl doplnit usnesení o členských příspěvcích,
Hurta – vysvětlil, že požadovaná změna je již v textu zahrnuta.

Hlasování  o  přijetí  návrhu  usnesení:  „Konference  ŠSČR  schvaluje  usnesení  v předloženém 
znění“,
– 42 pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení bylo přijato.
Předsedající L. Palovský konstatoval přijetí usnesení.

20. ZÁVĚR
Závěrem L. Palovský poděkoval všem zúčastněným za účast, popřál šťastnou cestu domů a předal 
slovo V. Sejkorovi.
V. Sejkora všem poděkoval,  popřál pevné zdraví a popřál novému VV a V. Novotnému hodně 
úspěchů.
V. Novotný poděkoval celému minulému VV za odvedenou práci.
Konference byla ukončena v 19:05 hod.

Zapsal: Ing. Petr Herejk Ověřili: Dr. Vlastimil Sejkora
Viktor Novotný

Přílohy: 1. Usnesení konference ŠSČR 2011
2. Rozpočet ŠSČR na rok 2012 schválený konferencí ŠSČR
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Příloha č.1

USNESENÍ KONFERENCE 
ŠACHOVÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
I. Konference ŠSČR schválila:
1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2010. 
2. Plán práce VV ŠSČR na rok 2011. 
3. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2010. 
4. Rozpočet ŠSČR na rok 2011. 
5. Ekonomickou  směrnici  dle  návrhu  předloženého  VV  ŠSČR  a  předneseného  Vlastimilem 

Sejkorou.

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí:
1. Zprávu RK ŠSČR o činnosti v roce 2010. 

III. Konference konstatovala,
že nenastal propad ekonomických příjmů z MF ČR a Sazky, a proto pro rok 2012 nebudou zvýšeny 
členské příspěvky.

IV. Konference zvolila:
1. Výkonný výbor ŠSČR ve složení: předseda ŠSČR – Viktor Novotný, místopředseda a předseda 

trenérsko-metodické  komise  –  Ing.  Marek Vokáč,  členka  VV a  hospodářka  –  Ing. Jarmila 
Voráčková, člen VV – předseda sportovně technické komise – Ing. Petr Záruba, člen VV – 
předseda komise mládeže – Ing. Zdeněk Fiala, člen VV – předseda klasifikační komise a komise 
rozhodčích  –  Mgr. Jaroslav  Benák,  člen  VV  –  předseda  organizační  komise  –  Ing.  Jiří 
Krejnický, člen VV – zástupce celostátních sdružení – Ing. Petr Buchníček.

2. Revizní komisi ŠSČR ve složení: Jaroslav Fuksík, Ludvík Linart, Josef Novák, Milan Paulovič 
a Miroslav Pavlíček.

V. Konference jmenovala:
1. Mgr. Jana Lamsera prezidentem ŠSČR.

VI. Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR:
1. Vytvořit komisi, která se bude zabývat legislativou a zároveň bude odvolacím orgánem.
2. Zabývat se návrhem zřízení dovolání ke komisi vytvořené podle předchozího bodu.
3. Vyřešit problematiku uznávání registrace hráčů v mistrovských soutěžích do 15. 6. 2011.
4. Zabývat  se problematikou účasti  hráče v mistrovských soutěžích družstev na více než dvou 

soupiskách.

VII. Konference ŠSČR delegovala:
1. Na VV ŠČSR pravomoc stanovit do 15. 6. 2011 termín platby registračních příspěvků na rok 

2012.

Zapsali: Petr Buchníček, David Hampel, Miroslav Hurta

Ověřili: Dr. Vlastimil Sejkora, Viktor Novotný
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Příloha č.2
Rozpočet ŠSČR na rok 2011 schválený konferencí ŠSČR 26.2.2011
 hodnoty uvedeny v Kč

Příjmy   Rok 2010 součet kap. Návrh 2011
Kapitola  Podkapitola    
1. Vlastní zdroje   900 000 Kč 1 325 000 Kč
 P1.1 Členské příspěvky 900 000 Kč  1 325 000 Kč
 P1.2 Výnosy z hospodaření Sazka a.s.   0 Kč
2.Cizí zdroje    2 650 000 Kč 2 577 000 Kč
 P2.1 MŠMT - dotace dospělé reprezentace 580 000 Kč  580 000 Kč
 P2.2 MŠMT - dotace mládež 620 000 Kč  607 000 Kč
 P2.3 Dotace MF 1 450 000 Kč  1 390 000 Kč
3.Vlastní sportovní činnost  1 540 600 Kč 1 352 600 Kč
 P3.1 Poplatky FIDE - rating 250 000 Kč  250 000 Kč
 P3.2 Poplatky FIDE- tituly 70 000 Kč  50 000 Kč
 P3.3 Poplatky LOK 490 000 Kč  300 000 Kč
 P3.4 Startovné v soutěžích družstev dospělých 240 000 Kč  240 000 Kč
 P3.5 Startovné v soutěžích družstev mládeže 33 600 Kč  33 600 Kč
 P3.6 Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých 2 000 Kč  0 Kč
 P3.7 Podíl na individuální přípravě mládež 250 000 Kč  250 000 Kč
 P3.8 Poplatky za přestupy 85 000 Kč  75 000 Kč
 P3.9. Cizinci 70 000 Kč  85 000 Kč
 P3.10 Pokuty 50 000 Kč  35 000 Kč
 P3.11 Školení R1 - poplatky 15 000 Kč  15 000 Kč
 P3.12 Grand prix - pořadatelé   19 000 Kč
4.Zdaňované příjmy   70 000 Kč 85 000 Kč
 P4.1 Reklama 0 Kč  10 000 Kč
 P4.2 Prodej metodických materiálů 15 000 Kč  2 000 Kč
 P4.3 Bankovní úroky 55 000 Kč  70 000 Kč
 P4.4 Ostatní příjmy   3 000 Kč
5.Sponzorské dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
Celkem   5 225 600 Kč 5 210 600 Kč 5 339 600 Kč

Výdaje   Částka součet kap.  
Kapitola  Podkapitola    
1.Soutěže zahraniční - dospělí    830 000 Kč 900 000 Kč
 V1.1 ME družstev muži, Řecko, Kréta 330 000 Kč  330 000 Kč
 V1.2 ME družstev ženy, Řecko, Kréta 270 000 Kč  280 000 Kč
 V1.3 ME jednotlivců muži, Francie, Aix Les Bains 75 000 Kč  105 000 Kč
 V1.4 ME jednotlivců ženy 75 000 Kč  60 000 Kč
 V1.5 Mitropa muži, Francie 55 000 Kč  60 000 Kč
 V1.6 Mitropa ženy, Francie 0 Kč  15 000 Kč
 V1.7 MS juniorů, Indie, Chennai 0 Kč  7 500 Kč
 V1.8 MS juniorek, Indie, Chennai 0 Kč  7 500 Kč
 V1.9 Pohár družstev, Slovinsko, Rogaška Slatina 25 000 Kč  25 000 Kč
 V1.10 ME juniorských družstev 0 Kč  0 Kč
 V1.11 MS seniorů, Opatija, Chorvatsko 0 Kč  5 000 Kč
 V1.12 ME seniorů, Courmayeur, Itálie   5 000 Kč
2.Soutěže domácí - dospělí    602 000 Kč 637 500 Kč
 V2.1 MČR mužů 320 000 Kč  320 000 Kč
 V2.2 MČR žen 70 000 Kč  70 000 Kč
 V2.3 MČR dorostenců a juniorů 80 000 Kč  80 000 Kč
 V2.4 MČR dorostenek a juniorek 5 000 Kč  0 Kč

 V2.5
Polofinále H20, H18, D20, D18 + MČR 
dorostenek a juniorek 15 000 Kč  15 000 Kč

 V2.6 MČR v rapid šachu žen 0 Kč  5 000 Kč
 V2.7 MČR v bleskovém šachu 60 000 Kč  70 000 Kč
 V2.8 MČR seniorů 5 000 Kč  5 000 Kč
 V2.9 Grand prix v rapid šachu 25 000 Kč  25 000 Kč
 V2.10 Extraliga žen 7 000 Kč  22 500 Kč
 V2.11 Pohár v rapid šachu družstev 15 000 Kč  15 000 Kč
 V2.12 MČR v rapid šachu muži   5 000 Kč

 V2.13
MČR rapid D20, D18, D16, H20, H18, H16 
2011   5 000 Kč

3.Soutěže zahraniční - mládež    160 000 Kč 190 000 Kč
 V3.1 MS do 18 let - Brazilie, Rio de Janeiro 80 000 Kč  110 000 Kč
 V3.2 ME do 18 let - Bulharsko, Albena 80 000 Kč  80 000 Kč
 V3.3 Mistrovství EU, Rakousko, Mureck 0 Kč  0 Kč
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 V3.4 Rezerva VV pro extra hráče   0 Kč
4.Soutěže domácí - mládež    92 000 Kč 95 000 Kč
 V4.1 MČR jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč  20 000 Kč
 V4.2 MČR jednotlivců H,D 8 5 000 Kč  5 000 Kč
 V4.3 M Čech jednotlivců H,D 12-16 15 000 Kč  15 000 Kč
 V4.4 M Čech jednotlivců H,D 10 5 000 Kč  5 000 Kč
 V4.5 MMS jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč  20 000 Kč
 V4.6 MČR družstev st. žáků 5 000 Kč  5 000 Kč
 V4.7 MČR družstev ml. žáků 5 000 Kč  5 000 Kč
 V4.8 MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu 5 000 Kč  5 000 Kč
 V4.9 Extraliga dorostu 0 Kč  0 Kč
 V4.10 Přebor družstev žáků středních škol 4 000 Kč  4 000 Kč
 V4.11 Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída 4 000 Kč  4 000 Kč
 V4.12 Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída 4 000 Kč  4 000 Kč
 V4.13 Národní ligy družstev mládeže - poháry 0 Kč  3 000 Kč
5.Sportovní příprava    120 000 Kč 160 000 Kč
 V5.1 Soustředění muži 20 000 Kč  30 000 Kč
 V5.2 Soustředění ženy 0 Kč  30 000 Kč
 V5.3 Soustředění junioři 0 Kč  0 Kč
 V5.4 Soustředění skupina TOP do 18 let 100 000 Kč  100 000 Kč
 V5.5 Soustředění skupina TOP nad 18 let 0 Kč  0 Kč
 V5.6 Soustředění mládež 0 Kč  0 Kč
 V5.7 Metodické materiály 0 Kč  0 Kč
6.Individuální příprava    500 000 Kč 530 000 Kč
 V6.1 Individuální příprava do 18 let 500 000 Kč  500 000 Kč
 V6.2 Individuální příprava nad 18 let 0 Kč  30 000 Kč
7.Školení    35 000 Kč 40 000 Kč
 V7.1 Školení a semináře rozhodčích 15 000 Kč  15 000 Kč
 V7.2 Školení a semináře trenérů 20 000 Kč  25 000 Kč
8.Poplatky FIDE    435 000 Kč 415 000 Kč
 V8.1 Registrační poplatky 50 000 Kč  50 000 Kč
 V8.2 Poplatky za rating turnajů 280 000 Kč  280 000 Kč
 V8.3 Paušál za FIDE rating list 35 000 Kč  35 000 Kč
 V8.4 Poplatky za tituly 70 000 Kč  50 000 Kč
9.Evidence a výpočet LOK    66 640 Kč 66 000 Kč
 V9.1 Zpracovatel listiny LOK 54 000 Kč  54 000 Kč
 V9.2 Licence Swiss manager 8 640 Kč  8 000 Kč
 V9.3 Evidence členské základny - SW 4 000 Kč  4 000 Kč
10.Dotace a příspěvky na 
sportovní činnost    51 250 Kč 46 970 Kč
 V10.1 Krajské šachové svazy - střediska mládeže 0 Kč  0 Kč
 V10.2 Korespondenční šach 36 250 Kč  31 970 Kč
 V10.3 Kompoziční šach 15 000 Kč  15 000 Kč
11.Metodické materiály - výroba    0 Kč 2 500 Kč
 V11.1 Metodické materiály TMK 0 Kč  2 500 Kč
 V11.2 Metodické materiály KM 0 Kč  0 Kč
12.Propagace    292 896 Kč 240 896 Kč
 V12.1 Pořad v šachu 150 000 Kč  108 000 Kč
 V12.2 Pronájem webu 50 896 Kč  50 896 Kč
 V12.3 Webmastr 72 000 Kč  72 000 Kč
 V12.4 Ročenka 0 Kč  0 Kč
 V12.5 Další (výstavy, apod.) 20 000 Kč  10 000 Kč
13.Antidoping   0 Kč 0 Kč  
14.Mzdové náklady 
zaměstnanců    1 061 800 Kč 1 061 800 Kč
 V14.1 Mzdy 756 000 Kč  756 000 Kč
 V14.2 Sociální pojištění, 25% mzdy 189 000 Kč  189 000 Kč
 V14.3 Zdravotní pojištění 9% 68 040 Kč  68 040 Kč
 V14.4 Úrazové pojištění 0,56% 4 300 Kč  4 300 Kč
 V14.5 Penzijní připojištění 7 200 Kč  7 200 Kč
 V14.6 Sociální náklady - stravenky 37 260 Kč  37 260 Kč
15.Odměny funkcionářů a 
externích spolupracovníků 
svazu    290 800 Kč 275 000 Kč
 V15.1 Odměny členů VV 144 000 Kč  144 000 Kč
 V15.2 Odměny vedoucí soutěží dospělých 64 800 Kč  49 000 Kč
 V15.3 Reprezentační trenér mládeže 60 000 Kč  60 000 Kč
 V15.4 Odměny vedoucí soutěží mládeže 22 000 Kč  22 000 Kč
16.Cestovné, stravné, pobytové 
náklady    180 000 Kč 190 000 Kč
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 V16.1 Zaměstnanci a externí pracovníci svazu 25 000 Kč  30 000 Kč
 V16.2 Konference 60 000 Kč  65 000 Kč
 V16.3 VV 35 000 Kč  35 000 Kč
 V16.4 STK 20 000 Kč  20 000 Kč
 V16.5 TMK 2 000 Kč  2 000 Kč
 V16.6 KM 14 000 Kč  14 000 Kč
 V16.7 KR a KK 2 000 Kč  2 000 Kč
 V16.8 OK 0 Kč  0 Kč
 V16.9 ZCS 0 Kč  0 Kč
 V16.10 Revizní komise 2 000 Kč  2 000 Kč
 V16.11 Delegát FIDE 20 000 Kč  20 000 Kč
17.Sekretariát    478 214 Kč 488 934 Kč
 V17.1 Nájem ČSTV 153 084 Kč  160 000 Kč
 V17.2 Účetnictví ČSTV 150 000 Kč  70 000 Kč
 V17.3 Poštovné 4 000 Kč  4 000 Kč
 V17.4 Telefony 48 000 Kč  40 000 Kč
 V17.5 Bankovní poplatky 35 000 Kč  30 000 Kč
 V17.6 Nákup DHM 10 000 Kč  20 000 Kč
 V17.7 Pojištění majetku 7 500 Kč  7 500 Kč
 V17.8 Oprava materiálu 5 000 Kč  5 000 Kč
 V17.9 Spotřební materiál 25 000 Kč  22 000 Kč
 V17.10 Reprefond 3 000 Kč  2 000 Kč
 V17.11 Výroba odznaků rozhodčích 0 Kč  0 Kč
 V17.12 Předplatné odborného tisku 6 000 Kč  1 000 Kč
 V17.13 Rezerva 31 630 Kč  127 434 Kč
Celkem   5 195 600 Kč 5 195 600 Kč 5 339 600 Kč

   
Celkový výsledek  30 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč
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