
 
 

 

 

13. Změna legislativy ŠSČR  

(aktualizováno 24.2.)! 

V tomto bodě předkládám Konferenci ŠSČR 
a) ke schválení technickou novelu Stanov ŠSČR – viz příloha 
b) k posouzení záměr umožnit cizincům hrát na 3 soupiskách 
c) k posouzení návrh KŠSV na úpravu koeficientu rozvoje hráčů s OK nižším než 2400 z 15 na 20. 

 
A) Stanovy ŠSČR 
1) V čl. 3 a 4 se ruší kategorie sympatizantů ŠSČR. Důvodem je změna v dotační politice MŠMT, 

kdy jsou dotace poskytovány především na aktivní sportovce. Oddíly mohou s obdobnou 
kategorií nadále pracovat podle svých Stanov, nemusí všechny své členy ani registrovat u 
ŠSČR. 

2) V čl. 4.4 se doplňuje pís. e) s vyjasněním ukončení členství fyzických osob – podle vzoru ČUS. 
3) V čl. 5.2. se ruší věta o sídlech KŠS, která by mohla být problematická u zápisů KŠS ve 

spolkovém rejstříku. Není např. potřeba bránit tomu, aby Středočeský šachový svaz neměl 
své sídlo v Praze.  

4) V čl. 6.3. se vrací kvórum pro hlasování per rollam na prostou většinu všech členů.  
5) V čl. 6.4. se výslovně umožňuje, aby v orgánech ŠSČR působili nečlenové ŠSČR. To je vhodné u 

nešachově zaměřených odborných komisí či k umožnění působení „cizinců“ v orgánech ŠSČR.  
6) Čl. 8.2. je navržena úprava dle materiálu Legislativní komise ŠSČR k úkolům Konference ŠSČR 

2014. Jde o zrušení limitu 3 delegátů pro krajské svazy a celostátní spolky, které vysílají 
delegáty na konferenci ŠSČR, čímž by se více vyrovnal poměr členů na jednoho delegáta a 
snížil celkový počet delegátů konference ŠSČR.  

7) Změna čl. 8.4.  je navržena dle materiálu Legislativní komise ŠSČR k úkolům Konference ŠSČR 
2014 – v souladu s bodem 6 upřesňuje kvórum ke svolání mimořádné konference na základě 
zastoupené členské základny.  

8) Čl. 9. 2 zmiňuje jako jediný článek Stanov funkci hospodáře, a to bez dalšího vymezení. 
Hospodář nemá na rozdíl od předsedy a místopředsedy oprávnění samostatně jednat, tato 
pozice není zmiňována ani u krajských svazů. ES pak dává hospodáři povinnosti vzhledem 
k rozpočtu a pokladně, nicméně v čl. 3.2. stanoví, že hospodáře pověřuje VV ŠSČR resp. KŠS. 
Proto navrhuji vypuštění pojmu hospodář z čl. 9.2. Stanov.  

9) Čl. 9. 5. se doplňuje podle vzoru ČUS a požadavků NOZ o ustanovení, že GS ŠSČR plní funkci 
zaměstnavatele 

 
Na základě došlých podnětů po zveřejnění návrhu na změnu Stanov navrhuji vypustit změny pod č. 2 
a 9. Pro odstranění pochybností se v přechodných ustanoveních potvrzuje mandát všech orgánů 
zvolených dle těchto Stanov k 25. 2. 2017 a účinnost nových Stanov stanovuje na pondělí 27. 2. 2017.  
 
 Návrh usnesení: Konference ŠSČR schvaluje Stanovy ŠSČR v předloženém znění. 
 

B) Cizinci na 3 soupiskách 
Návrh předložil Jan Kropík, předseda STK PŠS. Důvodem pro navrhované je rozpor mezi Soutěžním 

řádem, který umožňuje, aby byl hráč uveden až na třech soupiskách (je jedno jestli je to kmenový 



 
 

 

 

hráč oddílu, host či cizinec), avšak stávající znění odst. 4 čl. 3 Registračního a přestupního řádu 

umožňuje, aby cizinec byl puštěn pouze na dvě soupisky. 

Návrh usnesení: Konference ŠSČR ukládá VV ŠSČR upravit legislativu ŠSČR tak, aby i cizinci mohli hrát 
v soutěžích družstev až na 3 soupiskách obdobně jako ostatní hráči. 

 
C) Změna koeficientu rozvoje u LOK 

Konference KŠSV navrhla úpravu koeficientu rozvoje hráčů s OK nižším než 2400 z 15 na 20 z důvodu 
sladění s výpočty FIDE Elo.  
Rating officer a správce LOK Martin Šmajzr nemá se změnou problém, jen upozorňuje, že FIDE má 
navíc koeficient 40 pro hráče do 18 let s FRL pod 2300 resp. všechny hráče, kteří dosud nemají 
započteno alespoň 30 partií.  
 
Předseda OK ŠSČR František Štross je zásadně proti a souhlasí s A. Karpovem, který nové koeficienty 
FIDE označil za zločin proti šachu.  
 
Plné znění ratingových pravidel FIDE: 
https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=172&view=article 
 
Návrh usnesení:  
3. Konference ŠSČR nesouhlasí s úpravami koeficientu rozvoje LOK.  
2. Konference ŠSČR ukládá VV ŠSČR upravit koeficienty rozvoje LOK v souladu s pravidly FRL. 
1. Konference ŠSČR ukládá VV ŠSČR upravit koeficient rozvoje hráčů s OK nižším než 2400 z 15 na 20.  
 
 
 
        Viktor Novotný 
        předseda Legislativní komise ŠSČR 

https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=172&view=article

