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Zápis z Konference  

Šachového svazu České republiky 
 

konané dne 27. 2. 2016 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 

 

Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím: 53/59 – 89,8 %: 

Pražský šachový svaz (5/5): Hruška, Kovář, Wadura, Čmiko, Křivánek 

Středočeský šachový svaz (6/6): Tryhubová, Doležal, Skála, Burda, Uhlíř, Hrdlička 

Jihočeský šachový svaz (2/3): Sýkora, Havlíček 

Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Václavík, Kříž, Turner 

Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman, Lorencová, Lorenc 

Ústecký krajský šachový svaz (2/3): Babička, Chrz 

Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Průdek, Šic, Trejbal 

Královéhradecký krajský šachový svaz (3/3): Šmíd, Slavík, Daniel 

Pardubický krajský šachový svaz (3/3): Němec, Janeček, Petružálek 

Krajský šachový svaz Vysočina (2/3): Kořínková, Radvanovský 
Jihomoravský šachový svaz (5/5): Dumek, Hampel, Hurta, Nováková, Slepánková 

Šachový svaz Zlínského kraje (4/4): Ondra, Svoboda, Růčka, Veselý 

Šachový svaz Olomouckého kraje (2/3): Volek, Gorba 

Moravskoslezský krajský šachový svaz (6/6): Kořínek, Kopta, Kopec, Linart, Vilášek, Novák 

Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/3): Židů, Nývlt  

Sdružení šachových problémistů ČR (2/3): Krejnický, Petras 

 

Delegáti s hlasem poradním a hosté:  

Novotný, Vokáč, Pisk, Petr, Malec, Lamser, Novák, Partl, Štross, Kniezková, Kolašín, Nguyenová, 

Jansa 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Konferenci ŠSČR zahájil v 10:15 předseda ŠSČR Viktor Novotný, který přivítal všechny přítomné 

delegáty a v krátkosti informoval o technických a organizačních záležitostech.  

 

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE ŠSČR 
K navrženému programu, rozeslanému v řádném termínu 30 dní před začátkem konference, nebyly 

žádné připomínky. Program byl následně velkou většinou schválen. 

 

 

3. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE ŠSČR 

Předložený Jednací řád Konference ŠSČR byl bez připomínek schválen. 

 

 

4. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
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Konference zvolila pracovní předsednictvo v tomto složení: Viktor Novotný, Jan Lamser, Rostislav 

Svoboda, Eva Kořínková a Vlastimil Jansa. Pracovní předsednictvo po krátké poradě zvolilo 

předsedajícím konference Viktora Novotného.  

 

 

5. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Konference zvolila mandátovou komisi v tomto složení: Jaroslav Šmíd, Jan Kolašín a Jitka 

Kniezková. 

 

 

6. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 
Konference zvolila návrhovou komisi v tomto složení: Miroslav Hurta, Jan Malec a Milan Petras. 

 

 

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2015, VYSTOUPENÍ 

PŘEDSEDY VV ŠSČR  
Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2015 byla jako podkladový materiál zaslána delegátům 

konference a zveřejněna na webu ŠSČR. Zprávu stručně okomentoval a doplnil V. Novotný. 

Vyzdvihl velmi dobrou finanční situaci ŠSČR, kdy momentální rezerva činí přibližně 12 mil. Kč. 

Pozitivní je také růst členské základny, v loňském roce přibylo přibližně 1500 nových členů. Roste 

především mládežnická členská základna a stále je potenciál k tomu, aby se dětí registrovalo ještě 

více. Je důležité, aby oddíly s mládeží žádaly o dotace MŠMT v programu VIII, který je určen 

speciálně pro TJ a SK. Podpora v případě schválení žádosti činí přibližně 1.000 Kč na jedno dítě. 

ŠSČR v loňském roce aktivně připomínal možnost podání těchto žádostí, ale ne všechny oddíly této 

možnosti využily, což je škoda. 

Méně příjemnou skutečností ohledně členské základny je však to, že počet dospělých členů klesá. Je 

to pravděpodobně způsobeno trendem doby, kdy většina dospělých je časově značně zaneprázdněná 

a svůj volný čas věnuje především rodině a na koníčky čas nezbývá. 

Kladně lze hodnotit mediální oblast. Ačkoliv není jednoduché prosadit se v médiích, čas od času se 

povede nějakou tiskovou zprávu udat. Bohužel média nezajímají ani tak šachové výsledky, jako 

spíš skandály typu uvalení sankcí a zmrazení majetku prezidenta FIDA Kirsana Iljumžinova apod. 

ŠSČR v uplynulém roce rozšířil své komunikační kanály a např. na facebooku má již více než 1100 

příznivců. Novým předsedou KMK a zároveň členem VV se stal Martin Petr, který vystřídal Milana 

Šindeláře. Druhým novým členem VV a předsedou STK se stal Jan Malec, který nahradil Petra 

Zárubu. 

Důležitou úlohu hraje diplomacie, a to jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni. Díky 

dlouholetému delegátovi ŠSČR a turnajovému řediteli ECU Petru Piskovi se občas podaří prosadit 

zájmy ŠSČR na mezinárodním poli a V. Novotný zase zastupuje ŠSČR na zasedáních ČUS a ČOV, 

kde je členem komise neolympijských sportů. 

Negativem poslední doby je ubývání funkcionářů jak na celostátní, tak krajské a klubové úrovni. 

Některé krajské svazy nemají kompletní VV a téměř se rozpadají. Důvody jsou podobné jako při 

ubývání členské základny dospělých.     

 

 

8. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 
Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2015 včetně komentáře a všech příloh bylo zveřejněno na webu 

ŠSČR. Zprávu okomentoval a doplnil hospodář Rostislav Svoboda. 
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Na konferenci ŠSČR v Ledči nad Sázavou byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2015. 

V průběhu roku byly schváleny VV ŠSČR dodatečné úpravy a doplnění některých položek 

rozpočtu. Po jejich započtení bylo plánováno hospodaření svazu se ztrátou 40.000 Kč.  

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 1.097.552. Kč. Na to má vliv navýšení plánovaných příjmů o 

cca 710 tis. (do rozdílů není započítána dotace v Programu IV, která má rozpočtově neutrální 

charakter). Většina svazem ovlivňovaných položek byla odhadnuta správně. Hlavní podíl na 

navýšení má dar ČOV z výtěžku loterií, který obdržel ŠSČR v roce ve výši 2,713 mil. Kč. Do této 

sumy jsou v roce 2015 započteny jen tři splátky. Čtvrtá ve výši 1,201 mil. Kč se stane příjmem roku 

2016, protože dle sdělení ČOV není možné dar zaúčtovat dle časového rozlišení, jako příjem 

minulého období, což se v předchozím roce naopak na pokyn ČOV stalo.  

Dalším významným příjmem nad rámec rozpočtu bylo navýšení dotace MŠMT v programu V o 

260.400 Kč, výrazně vyšší prodej metodických materiálů a výběr za poplatky LOK, kde jsou 

částečně započteny i poplatky FIDE u soutěží, kde je poplatek LOK a FIDE vybírán jednou platbou.  

Výdajové položky nebyly ve většině případů významně překročeny. Naopak u více položek byly 

akce realizovány hospodárněji, případně se některé akce neuskutečnily, což je druhý důvod, proč 

skončilo hospodaření přebytkem.  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 12.630.559 Kč, z čehož jsou pohledávky 

35.320 Kč. 

Celková pasiva jsou 11.533.008 Kč. Z čehož závazky svazu tvoří 641.083. Hlavní položkou je 

faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2016. Zbytek jsou závazky vyplývající 

z pracovněprávních vztahů a byly všechny uhrazeny počátkem ledna. Celkové rezervy svazu jsou 

na počátku roku 2016 necelých 12,0 mil. Kč. I proto je navrhován schodkový rozpočet, aby se tyto 

prostředky využily na rozvoj šachu. 
 

9. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
Zprávu Revizní komise okomentoval Josef Novák. Revizní komise doporučila VV ŠSČR řešit a 

zabývat v dalším období následujícími záležitostmi: 

1. Příloha účetní závěrky musí odpovídat požadavkům § 30 vyhl. 504/2002 Sb., v platném 

znění, kterou se provádí zákon o účetnictví pro neziskový sektor. 

2. RK ŠSČR navrhuje VV ŠSČR upravit, zpracovat a schválit vnitřní směrnice pro oběh 

účetních dokladů, evidenci majetku, inventarizaci, používání prostředků ICT (licence), 

pro benefity zaměstnanců (stravenky, penzijní připojištění), dále pak směrnici pro časové 

rozlišení nákladů, pro rozdělení nákladů na hlavní a jinou činnost a další. 

3. RK ŠSČR i nadále doporučuje, aby na všech jednotlivých účetních dokladech byl vždy 

uváděn přímý a jednoznačný odkaz na příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV 

ŠSČR, které je uvedeno v zápise (číslo zápisu a bod), apod.   

4. RK ŠSČR požaduje před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2015 zaslání 

všech konečných sestav účetní závěrky.  

5. RK ŠSČR po projednání na své poslední schůzi konstatovala věcně dobře připravený 

návrh rozpočtu na rok 2016 v části příjmové (předpoklad) i výdajové.  

6. V návrhu rozpočtu jsou podrobně uvedeny výdaje na jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

(akce). V této souvislosti doporučuje RK dnešní konferenci návrh rozpočtu ke schválení 

(ztráta 575.000,- Kč), i když není zcela znám stav a rozsah dotací z MŠMT na rok 2016. 

7. RK ŠSČR doporučuje dořešit v roce 2016 zaúčtování částky od ČOV z výtěžku loterií. 

8. RK ŠSČR doporučuje průběžně podle přijatých změn ve VV aktualizovat zápisy ve 

spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, dodat do Sbírky listin zápis z konference 

v roce 2015 i dnešní konference a sledovat činnost pobočných spolků ve vztahu k tomuto 
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rejstříku. 

9. RK ŠSČR oceňuje snahu VV ŠSČR jednat transparentně, zároveň však vnímá 

nedostatky v legislativní oblasti. Jedná se o poslední období současného VV ŠSČR a 

mnoho záměrů je pouze deklarováno a tudíž rozpracováno nebo jejich příprava zůstala 

po čase zcela zastavena. RK ŠSČR doporučuje aktualizaci všech záměrů a vytvoření 

přehledu připravovaných legislativních změn. Zároveň RK ŠSČR upozorňuje, že v rámci 

urychlení standardních postupů nemohou být upřednostněny skupinové zájmy  

 

Závěrem RK ŠSČR doporučila konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR 2015 i návrh rozpočtu 

ŠSČR 2016.      

 

 

10. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Zprávu mandátové komise přednesl Jaroslav Šmíd: z 59 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 

53 (89,8 %) – konstatoval, že konference je usnášeníschopná a při hlasování je pro schválení 

prostou většinou zapotřebí 27 hlasů a v případě hlasování dvoutřetinovou většinou 36 hlasů. 

 

 

11. DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM ZPRÁVÁM (ad 8 – 10), SCHVALOVÁNÍ 

J. Petružálek - prezentoval všechny významné akce, které se letos za pořadatelství AVE kontaktu 

budou v ČR pořádat – Mitropa Cup, Czech Open, ME mládeže a MS seniorů. Účastníci z ČR na 

nich budou mít nadstandardní podmínky a pořadatelé rádi dají prostor co největšímu počtu českých 

účastníků. Pro MS seniorů konané v Mariánských Lázních mají pořadatelé v plánu oslovit ty 

nejlepší možné české hráče a vytvořit jim co nejlepší podmínky. Na závěr poděkoval za spolupráci 

s ŠSČR. 

 

J. Slavík - požádal o upřesnění pohledávek a závazků. 

 

R. Svoboda - odpověděl. Většina pohledávek a závazků byla uhrazena. 

 

J. Daniel - vyjádřil se k úbytku členské základny dospělých. Jedním z důvodů je délka šachové 

partie v nejnižších regionálních soutěžích. Bylo by dobré, kdyby se partie v těchto soutěžích 

zkrátily tak, aby hráči mohli být v neděli doma již na oběd. 

 

V. Novotný - reagoval. Je to téma, kterým by se měly zabývat krajské STK. Zatím neví, že by se 

zkrácené tempo někde zkoušelo.  

 

V. Jansa - přednesl příspěvek k reprezentaci. Reprezentace a její výsledky má velký vliv na 

postavení šachu. Každá reprezentační akce také vyvolává ohlas a diskuze mezi členskou základnou. 

Proto by se jí měla věnovat značná pozornost ze strany svazu. Česká reprezentace má stále 

potenciál k velkému úspěchu, bylo to vidět i na výsledcích loňského roku, např. 2. místo Davida 

Navary na ME jednotlivců, vystoupení V. Lázničky na Světovém Poháru atd. Je potřeba vhodně 

doplnit dlouholetou reprezentační čtyřku Navaru, Lázničku, Hráčka a Babulu. Je možné, že letos 

dojde v reprezentaci k nějakým změnám a doplněním o nové tváře. 

 

R. Burda – dotaz na překročení rozpočtu MČR v bleskovém šachu. 

 

R. Svoboda – odpověděl. MČR se původně mělo hrát opět v Brně, ale v červenci se z důvodu plnění 

povinností Tournament Directora ECU omluvil dlouholetý hlavní organizátor Petr Pisk a rozhodlo 
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se o pořádání v Praze, kde byly oproti Brnu vyšší náklady. Navíc se nepodařilo od města získat 

žádanou dotaci. 

 

V. Novotný – doplnil. Pro letošní rok se chystá změna formátu, MČR v bleskovém šachu bude 

otevřeným turnajem a nebude se již hrát play-off. 

 

J. Hruška – dotaz na systém splátek daru od ČOV. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Je to podrobněji popsáno v komentáři k návrhu rozpočtu. 

 

V. Novotný – doplnil. Otázka peněz z ČOV je velmi citlivé politické téma. V parlamentu leží návrh 

na změnu loterijního zákona, který tyto prostředky ruší a pozastavuje. Mezitím však prošel návrh, 

který naopak tyto prostředky zvyšuje. Je možné, že v budoucnu se tyto prostředky přesunou pod 

programy MŠMT. 

 

P. Chrz – pochválil aktivitu svazu ohledně poskytování informací oddílům o programu VIII MŠMT 

a kritizoval malou aktivitu ohledně šíření informací o grantu z loterií, který byl v krajích vyhlášen 

začátkem července. 

 

R. Svoboda – upřesnil. Granty z loterií určené krajům si každý kraj dělá jindy a jinak.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 

2015.“– 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 

2015.“– 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR vzala na vědomí Zprávu RK ŠSČR za rok 

2015.“– 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR potvrdila Jana Malce a Martina Petra za členy 

VV ŠSČR. “ - návrh byl optickou většinou schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR zapracovat připomínky 

Revizní komise ŠSČR do legislativy a činnosti ŠSČR.“ - návrh byl optickou většinou schválen. 

 

12. PLÁN PRÁCE VV ŠSČR NA ROK 2015 
V. Novotný informoval o předloženém Plánu práce VV ŠSČR pro rok 2016, který byl zveřejněn na 

webu ŠSČR mezi podkladovými materiály. Po loňském roku koncepcí, které se bohužel nesetkaly 

s velkým zájmem šachové veřejnosti, by VV poslední rok volebního období chtěl vyplnit 

dokončením rozdělané práce. Týká se to především profesionalizace a přípravy přechodu na nový 

model fungování VV ŠSČR, úpravy legislativy (Stanovy zjednodušující přístup členů do ŠSČR, 

Ekonomická směrnice atd.), dokončení nového webu, ladění dalších rozvojových projektů a 

v neposlední řadě vyprázdnění zásobníku nedokončených úkolů. V plánu je opět 10 schůzí a setkání 

s kraji v rámci letního Czech Open. Sekretariát ŠSČR rozešle předsedům krajů dotazy ohledně 

nejvhodnějšího termínu. 

V. Novotný dále upozornil na mezinárodní den šachu v termínu 20. července a vyzval k různým 

šachovým aktivitám v klubech, na náměstích, koupalištích apod. Marketingově by se to dalo dobře 

využít. 
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Na závěr tohoto bodu V. Novotný ještě připomněl 110. výročí narození bývalé mistryně světa a 

československé reprezentantky Věry Menčíkové. V současné době probíhá aktivita k připomenutí 

této významné osobnosti, ke které se připojil i ŠSČR. Všichni pořadatelé, kteří pořádají turnaj pro 

ženy, se mohou ozvat a obdrží pro účastnice pamětní listy Věry Menčíkové. Od sponzora je také 

slíbený finanční obnos k pořádání simultánek pro ženy. V současné době finišuje práce na nové 

knize o Věře Menčíkové.  

 

13. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2016 
Slovo dostal hospodář ŠSČR R. Svoboda. 

Pro návrh rozpočtu je podstatná příjmová část rozpočtu. Jejími rozhodujícími položkami jsou 

příjmy od MŠMT z rozvojových programů a také dar ČOV z výnosů loterií. V době konání 

konference známe rozhodnutí o výši dotace v  programech I a II. U dalších programů VV ŠSČR 

v návrhu rozpočtu předpokládá, že výše příjmů bude odpovídat roku 2015. Bylo by opět vhodné 

přijmout usnesení, že v případě odlišné výšky dotace od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSCR 

oprávněn provést úpravy v rozpočtu na rok 2016. 

Při návrhu rozpočtu na rok 2016 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která 

odpovídá výdajům v loňském roce. Obdobné je to i u rozvojových programů, kde je navrhováno 

navýšení částky na dotace KTCM a nově je do rozpočtu zařazena položka organizace sportu v KŠS.  

Ve výdajových kapitolách se zvyšují dotace na uspořádání některých mládežnických turnajů. Týká 

se to těch, u kterých nebyl vypsán v době schvalování rozpočtu konkurz na pořadatele. U ostatních 

soutěží se předpokládá navýšení v následujícím roce.  

Novými významnými položkami v rozpočtu svazu jsou pořadatelství Mitropa Cupu na domácí 

půdě. S tímto turnajem spojené pořadatelství zasedání řídícího výboru ECU v Praze, nákup licence 

výukového programu pro školní kroužky a šachové kluby mládeže. 

 

Oproti minulým letům je v rozpočtu navýšena položka V17.14 Rezerva svazu. Z ní jsou v drtivé 

míře hrazeny především odměny za umístění dospělých a mládežnických reprezentací na MS, ME 

či na olympiádě. V předchozích letech v této kapitole byly navrženy jen minimální nebo žádné 

výdaje, především proto, že v dané položce se těžko odhaduje její výše. Protože v letošním roce se 

předpokládá, že z ní bude hrazen i výdaj na vyhlášený motivační program a v předchozích letech 

jsme prémie za úspěšný start pravidelně vypláceli, je tato položka v rozpočtu letos nenulová. Věřím, 

že tím štěstěnu neodradíme. 

 

S ohledem na uvedené předchozí skutečnosti a na to, hospodaření svazu bylo v předchozích letech 

úspěšné, je předkládán konferenci návrh rozpočtu mírně ztrátový. Navrhovaná ztráta 575.000 Kč 

bude hrazena z aktiv svazu a činí cca 5 % z nich. 

  

R. Svoboda po té okomentoval některé položky rozpočtu, především ty, které nově přibyly a ty, kde 

jsou změny ve srovnání s loňským rokem. 

 

Následně dostal slovo M. Vokáč, který hovořil o třech významných projektech Trenérsko 

metodické komise pro letošní rok: Krajská tréninková centra mládeže, Motivační projekty a ME 

mládeže. 

  

14. DISKUZE K PLÁNU PRÁCE A ROZPOČTU ŠSČR NA ROK 2016, 

SCHVALOVÁNÍ 
J. Slavík – dotaz na k rozdělení 310.000 Kč v položce V3.2 – ME mládeže 2016. 
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R. Svoboda – odpověděl. Bude ještě upřesňováno po skončení MČR mládeže. V návrhu TMK se 

předběžně počítá s podporou 14 hráčů v kategorii do 18 let, 2 hráčů z každé kategorie 12 – 16 let a 

po jednom hráči z kategorií 8 – 10 let. 

 

J. Šmíd – dotaz k návrhu KHŠS ohledně příspěvku 500.000 Kč na krajské funkcionáře. 

 

R. Svoboda – odpověděl. VV ŠSČR předložil v návrhu rozpočtu kompromisní variantu 168.000 Kč 

pod položkou V10.8 – Organizace sportu v KŠS.  

 

J. Šmíd – KHŠS trvá na původním návrhu ve výši 500.000 Kč. Bližší informace k tomuto návrhu 

jsou v podkladových materiálech konference. 

 

R. Svoboda – vyjádřil se k návrhu KHŠS. Pokud ŠSČR má dobré finanční hospodaření, snaží se 

podporovat kraje konkrétní podporou na sportovní činnost, což je v rozpočtu dobře vidět. Proti 

loňskému roku byla navýšena dotace na KTCM, přímo do oddílů jde 1.000.000 Kč v projektu 

Podpora šachových oddílů a kroužků. Pokud ŠSŠR chce další aktivitu např. po krajských 

manažerech, v rozpočtu jsou položky i na tyto věci. Je logičtější, když ŠSČR přispívá krajům na 

konkrétní činnost a konkrétní práci. Posílat peníze konkrétně funkcionářům není systémové ani 

potřebné. A částka 500.000 Kč je mimo realitu. Rozpočty krajů a jejich hospodaření není špatné, 

většina krajů má rezervy a stávající stav je vyvážený. 

 

J. Skála – požádal o shrnutí plánů k profesionalizaci ŠSČR. 

 

V. Novotný – odpověděl. Jedním z prvků profesionalizace ŠSČR je posilování profesionálního 

aparátu – sekretariátu. To v loňském roce již proběhlo a pro letošní rok je v plánu ještě vypsání 

konkurzu na profesionálního manažera projektu Šachy do škol. Další věcí je fungování samotného 

VV. Základní myšlenkou je, že VV není složen z předsedů jednotlivých komisí, nýbrž tvoří jakousi 

„správní radu“ a pod ní by byli placení předsedové komisí, které lze při neuspokojivých výsledcích 

bez problémů vyměňovat. Třetím prvkem je spolupráce s kraji např. v otázce doplňování 

funkcionářů, které je momentálně poměrně složité. 

 

J. Novák – podpořil návrh KHŠS a zmínil, že odměna nemusí jít jen na krajské funkcionáře, ale i do 

okresů. 

 

V. Novotný – připomněl, že pokud se dají peníze na funkcionáře, nelze k tomu na rozdíl od KTCM 

použít dar z ČOV. Muselo by to jít buďto přes státní dotace z MŠMT, kde je problém se složitostí 

vyúčtovávání, anebo z flexibilní hromádky, kterou ŠSČR vybere na členských příspěvcích a 

poplatcích LOK, ze které se ale musí uhradit vše, co nejde proúčtovat přes státní dotace (např. 

propagace). 

 

R. Svoboda – upozornil, že v případě schválení celé částky ve výši 500.000 by bylo nutné se všemi 

kraji uzavřít smlouvu, kraj by musel vyúčtovávat a dokladovat každý výdaj, vytvořit výsledovku 

atd. Vyúčtovávání by bylo složité a bylo by to na úrovni vyúčtovávání projektu KTCM v letech 

2013 a 2014, s kterým byly v krajích potíže. 

 

V. Novotný – vyjádřil se k vyhlídkám budoucích dotací MŠMT v programu V. Panují obavy, že 

bude zkrácen o 5 – 10 %. Je důležité, aby byl ŠSČR v tzv. TOP skupině k čemuž jsou důležité 

dobré výsledky reprezentace. Dalším nebezpečím může být myšlenka MŠMT, že programy by se 

v budoucnu neměly překrývat. 
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J. Slavík – doplnil návrh KHŠS. Profesionalizace republikového svazu je výborná věc, ale nemělo 

by se zapomínat na kraje. Může být velký problém, pokud krajští funkcionáři dojdou, když se jejich 

činnost nebude lépe honorovat. Je důležité motivovat je. 

 

J. Židů – zmínil důležitost funkcionářské zastupitelnosti. Je dobré nové funkcionářské adepty 

nějakým způsobem motivovat. Podpořil názor R. Svobody, že dotace by neměla být účelově 

svázaná s funkcionáři, ale spíše určená na konkrétní činnosti. 

 

P. Chrz – vyjádřil opačný názor. Pokud se dotace schválí, mělo by být řečeno, že se jedná právě o 

navýšení odměn funkcionářů. 

 

J. Šmíd – DPP v původním návrhu byly proto, aby to pro všechny kraje bylo stejné. Nebylo by 

vhodné, aby dotaci každý kraj vyúčtovával jinak. Peníze nemusí jít pouze do krajského VV, ale 

např. do webových stránek, vedení účetnictví apod. 

 

V. Novotný – právě proto, že tam jsou činnosti jako např. vedení účetnictví nebo spravování 

webu, tak není vhodné svazovat to s DPP, protože v případě, že tyto činnosti provádí pracovník 

s živnostenským listem, tak bude místo DPP vyžadovat fakturu. Každý kraj by to měl proplácet 

podle svých potřeb a rozhodnutí, na co dotaci použít, by leželo na krajském VV. Souhlasil 

s potřebou motivace (výkony se tím nezlepší, ale může pomoci udržet alespoň současný stav 

funkcionářů), ale upozornil, že návrh KHŠS není podrobně připravený, a proto došel VV ke 

kompromisnímu návrhu – začít s 1000 Kč na kraj a měsíc.  

 

F. Janeček – navrhl rozdělit dotaci pro kraje podle skutečnosti, jak jednotlivé kraje pracovaly 

v loňském roce (pořádání školení pro rozhodčí, pro trenéry atd.). Mělo by se rozlišit, který kraj 

pracuje a který nepracuje. 

 

V. Novotný – reagoval. Jednak by se musel najmout nový zaměstnanec, který by činnost všech 

krajů musel monitorovat, a jednak by byl problém i s vyhodnocováním. 

 

Před hlasováním provedla mandátová komise přepočet delegátů s výsledkem 51. Pro schválení 

prostou většinou je zapotřebí 26 hlasů. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila navýšení položky V10.8 rozpočtu 

ŠSČR 2016 na 500.000 Kč.“– 27 pro, 17 proti, 4 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila rozpočet ŠSČR 2016.“ “– 45 pro, 1 

proti (hospodář ŠSČR R. Svoboda), 5 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR schválila Plán práce VV ŠSČR na rok 2016.“ - 

návrh byl optickou většinou schválen. 

 

15. RŮZNÉ, DISKUZE 
V. Novotný na úvod připomněl jeden z úkolů Legislativní komise – odstranit z Konference ŠSČR 

přímé legislativní zásahy. Legislativní komise konstatovala, že tento úkol nelze bez změny Stanov 

ŠSČR splnit. Kromě toho by to pravděpodobně nebylo ani v souladu se zákonem, protože nejvyšší 

orgán má právo měnit cokoliv. Nicméně vzhledem k tomu, že ve Stanovách ŠSČR je uvedeno, že 

Konference ŠSČR schvaluje Stanovy ŠSČR a Ekonomickou směrnici ŠSČR a ostatní předpisy 

schvaluje VV ŠSČR, jakýkoliv zásah do tohoto pravidla by se musel předem odhlasovat jako 
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výjimka. Vhodnější než přímé schvalování legislativních změn konferencí, je v těchto případech 

uložit úkol příslušné odborné komisi. 

 

J. Slavík – v roce 2014 bylo schváleno vytvoření ročenky ŠSČR a ročenka se dosud neobjevila. 

 

V. Novotný – odpověděl. Ročenka vznikla v dohodnuté elektronické podobě a byla zveřejněna a 

rozeslána v roce 2014. Vytvoření ročenky měl tehdy na starosti L. Palovský. 

 

J. Skála – kritizoval změnu termínu 1. ligy v ročníku 2014/2015 a systém hodnocení MČR 

v bleskovém a rapid šachu družstev. Není dobré, aby družstvo, které vyhraje všechny své zápasy, 

skončilo na 2. místě. 

 

J. Malec – omluvil se za změnu termínu 1. ligy způsobenou chybou při tvorbě termínového 

kalendáře. Kritéria hodnocení v Soutěžním řádu by měla být privilegovaná. Nicméně olympijský 

systém je systém jako každý jiný, stejný pro všechna družstva. 

 

J. Petružálek – připomněl, že Praha je letos městem sportu EU a vyzval ŠSČR ke zvýšené mediální 

aktivitě. V. Novotný konstatoval, že KMK zpracovává žádost na billboardy na ME, ale toto je úkol 

pro všechny pražské pořadatele. 

 

P. Chrz – diskuzi ohledně hodnotících kritérií je vhodnější nechat na schůzi rozšířené STK. 

Upozornil na problém určení pořadí v případě dodatečné diskvalifikace a vyzval VV k řešení tohoto 

potenciálního problému. Může se stát, že medailista, který se ničím neprovinil, může o medaili přijít 

v případě dodatečné diskvalifikace jiného hráče/týmu. 

 

V. Novotný – jde o to, aby ze Soutěžního řádu bylo jasno, co se v těchto situacích stane. Doporučil 

zaslat tuto připomínku předsedovi STK J. Malcovi k projednání na rozšířené schůzi STK. 

 

J. Šmíd – doporučil, aby přeborník MČR seniorů obdržel dotaci ke startu na MS seniorů a dotázal 

se na návod ke změně údajů ve veřejném rejstříku, který byl krajům na červencové schůzce slíben, 

ale dosud nedorazil.  

 

V. Novotný – odpověděl na dotaz k MS seniorů. V rozpočtu ŠSČR na to peníze jsou, rozdělení 

bude na TMK. Přeborník by měl být jistě podpořen. 

 

F. Štross – odpověděl na dotaz k aktualizacím ve veřejném rejstříku. Zatím to bylo s jednotlivými 

kraji řešeno individuálně. Slíbil zaslat návod. 

 

M. Vokáč – vyjádřil se k podpoře přeborníků MČR seniorů. Nemůže zaručit, že seniorský 

přeborník obdrží podporu. Bude dost záležet, jaký bude zájem hráčů z čela seniorského žebříčku. 

 

J. Daniel – podpořil myšlenku dotace pro vítěze MČR seniorů, turnaj by získal na prestiži. 

 

M. Vokáč – doporučil po dohodě s STK vložit do propozic MČR seniorů bod, který říká, že vítěz 

získá dotaci pro MS seniorů v konkrétní výši. 

 

L. Hajšman – navrhl možnost účetní pomoci oddílovým funkcionářům ze strany ŠSČR např. 

vystavováním faktur za položky ve vztahu oddílu s KŠS. Dále připomněl návrh z minulé 

konference, aby v soutěžích družstev měli hosté na 1. šachovnici bílé figury. 
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V. Jansa – příspěvek k MS seniorů, podpořil dotaci pro přeborníka MČR. 

 

V. Novotný – reagoval na návrh L. Hajšmana – bílé figury pro hosty na 1. šachovnici. Návrh byl 

diskutován na poslední rozšířené schůzi STK, kde nebyl schválen. 

 

R. Svoboda – vrátil se k podpoře na MS seniorů. ŠSČR má jak pro ME mládeže, tak pro MS 

seniorů s pořadatelským AVE kontaktem uzavřené smlouvy, kde je uvedeno, že členové ŠSČR 

nehradí pořadatelům startovné a nejsou povinni ubytovat se v oficiálním hotelu. Z toho je vidět, že 

ŠSČR se snaží o podporu své členské základny. Každý, i vítěz MČR seniorů, je tímto krokem svým 

způsobem podpořen. 

Dále se skepticky vyjádřil k návrhu L. Hajšmana ohledně účetní pomoci ve vztahu KŠS vs oddíly. 

Těžko může ŠSČR vést účetnictví za KŠS. Jednak by se musela změnit celá legislativa a jednak by 

se musel dosti výrazně rozšířit aparát pracovníků. A pak už by to nebyl šachový svaz, nýbrž účetní 

kancelář, která nahrazuje krajské účetní.  

J. Slavík – podpořil R. Svobodu. Není důvod, proč by nemohl kraj vystavovat oddílům fakturu za 

poplatky do soutěží apod.  

 

L. Hajšman – oddíloví funkcionáři vnímají KŠS i ŠSČR jako jeden svaz. KŠS může oddílům posílat 

faktury, ale pak už to nebudou 2 faktury jako v případě ŠSČR, ale třeba 6 a více a oddílovým 

funkcionářům to přidělává práci. Ne všichni mají vlastní právní subjektivitu, spousta z nich musí 

chodit na TJ. Jde jen o ulehčení práce oddílovým funkcionářům. 

 

D. Hampl – dotaz, zda je vůbec legální vybírání krajských příspěvků republikovým svazem. 

 

R. Svoboda – odpověděl. Částečně je to uvedeno ve Stanovách ŠSČR. Je to určitý servis pro KŠS. 

ŠSČR příspěvky vybere a přepošle je na krajské svazy. V daňových přiznáních je to u KŠS příjem a 

u ŠSČR příjem a výdej. 

 

V. Šic – jako pořadatel MČR v bleskovém a rapid šachu byl překvapen, že ŠSČR automaticky 

neposílá fakturu za zápočet ela. 

 

R. Svoboda – odpověděl. V Ekonomické směrnice a v Klasifikačním řádu je uvedeno, že pokud 

pořadatel chce soutěž započítat, tak zpracovateli LOK zašle doklady, že příslušný poplatek byl 

uhrazen. Pokud potřebuje fakturu, musí dát sám vědět. 

 

J. Slavík – dotaz proč se na hlavní stránce ŠSČR neobjevují zprávy Komise mládeže a objevují se 

pouze v podsekci. 

 

J. Kolašín – odpověděl. Objevují se tam, ale pouze vybrané. Nově se na hlavní stranu přidávají 

jakékoliv propozice mistrovských soutěží mládeže. 

 

J. Havlíček – doplnil. Po spuštění nového webu ŠSČR by se jakákoliv nová zpráva měla objevit na 

hlavní stránce. 

 

M. Hurta informoval, že Návrhová komise obdržela jeden návrh od Pavla Chrze: uložit do letošního 

plánu práce TMK ŠSČR úkol na uspořádání více než jednoho semináře trenérů. 

 

M. Vokáč – upozornil na těžkosti při hledání vhodného termínu. 
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Hlasování o návrhu usnesení: „Konference ŠSČR uložila TMK ŠSČR uspořádat v roce 2016 více 

než jeden seminář trenérů.“ – 28 pro, 1 proti, 20 se zdrželo – návrh byl schválen. 

 

16. USNESENÍ KONFERENCE ŠSČR 
M. Hurta z návrhové komise shrnul a přednesl všechna schválená usnesení konference. 
 

Hlasování o schválení usnesení konference: „Konference ŠSČR schvaluje usnesení v předloženém 

znění.“ – 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel – usnesení bylo schváleno. 

Předsedající V. Novotný konstatoval přijetí usnesení. 

 

17. ZÁVĚR 
Hospodář ŠSČR si na závěr vzal slovo a připomněl termín 1. března, do kterého by měly být 

zaslány registrační seznamy. V současné době jich zatím přišla přibližně polovina. V. Svoboda dále 

upozornil, že navýšení položky rozpočtu V10.8 na 500.000 Kč je velmi vysoké a bude muset být 

proúčtováno z dotace programu 5 MŠMT. To pro všechny zúčastněné znamená výrazné 

administrativní zatížení. VV ŠSČR se tímto bude muset zabývat a určit, jak to celé bude 

organizačně a technicky zajištěno. 

 

Předsedající V. Novotný po té poděkoval všem za účast, za svižný průběh a za všechnu práci, 

kterou přítomní vykonávají pro šachové hnutí. Upozornil ještě, že příští Konference ŠSČR v roce 

2017 bude volební. Konference byla ukončena v 16:12. 

 

 

 

 

Zapsal: František Štross Ověřili: Viktor Novotný 

  Marek Vokáč 

 

 

 

 

Příloha: Usnesení konference ŠSČR 2016 
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USNESENÍ KONFERENCE ŠACHOVÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY 

konané 27. 2. 2016 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 
 

 

I. Konference ŠSČR schválila: 

 

1. Zprávu o činnosti VV ŠSČR za rok 2015. 

2. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2015. 

3. Rozpočet ŠSČR na rok 2016 s navýšením položky V10.8 na 500.000,- Kč. 

4. Plán práce VV ŠSČR na rok 2016. 

 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí: 

 

1. Zprávu RK ŠSČR za rok 2015. 

 

III. Konference ŠSČR potvrdila: 

 

1. Za členy VV ŠSČR Jana Malce a Martina Petra. 

 

IV. Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR:  

 

1. Zapracovat připomínky Revizní komise ŠSČR do legislativy a činnosti ŠSČR. 

 

V. Konference ŠSČR uložila TMK ŠSČR: 

  

1. Uspořádat v roce 2016 více než jeden seminář trenérů. 

 

 

Zapsali: Miroslav Hurta, Jan Malec, Milan Petras 

 


