
 

 

Volební program 2017-2020 

Tým Viktora Novotného  

Úvodní slovo předsedy 
 

Již šest let kormidluji český šach 

z pozice předsedy ŠSČR. Procházíme 

obdobím překotného vývoje a změn, což 

klade obrovské nároky na všechny, kteří se 

na těchto změnách ve prospěch šachového 

hnutí podílí. Od formulace nových cílů do 

jejich realizace vede dlouhá a trnitá cesta, 

málokdy se daří vyvarovat škobrtnutím, ale 

celková kondice ŠSČR ukazuje, že jsme na správné cestě. Funkcionaření je 

nevděčná práce, která přináší spoustu úkolů, řadu kritiků a obvykle jen málo 

chvály a vděku. Všem spolupracovníkům bych proto chtěl především za vše ze 

srdce poděkovat.  

Právě lidé, kteří se na rozvoji šachu podílejí, jsou vedle peněz klíčovým 

činitelem. A bohužel, obětavých funkcionářů ubývá ve všech sportech včetně 

šachu. Na úrovni ŠSČR jsme proto zahájili postupnou profesionalizaci, kdy 

vzrostl počet sekretářů ŠSČR na 5 plných úvazků a vedle toho jsme vloni zřídili 

placenou pozici manažera projektu Šachy do škol či podpořili funkcionáře 

krajské. Právě investice do lidských zdrojů vnímám nyní jako nejnutnější 

potřebu ŠSČR. 

 

       Viktor Novotný 

       viktor.novotny@chess.cz 

 

 

 



 

Priority českého šachu 2017 – 2020 

Podpora lidských zdrojů 

Lidé jsou alfou a omegou každé organizace. Na celostátní úrovni máme 

problém přetížených funkcionářů, na řadu prospěšných aktivit či úkolů nejsou 

pak vůbec síly. V některých krajských svazech je problém obsadit všechny 

funkce. Řada oddílů končí v zápětí po odchodu člověka, který se o oddíl staral.  

 

Cíl: Zastavit úbytek funkcionářů, usnadnit jim práci. 

Kluby a jejich hráči 

Ačkoliv celková členská základna díky nastartované práci s mládeží roste, 

zaznamenáváme úbytek dospělých hráčů, kdy se nám každoročně část 

dospělých přesouvá do kategorie seniorů a část mizí bez náhrady. Projevuje se 

to následně i v soutěžích družstev, kdy ubývá účastníků a přibývá kontumací za 

nekompletní sestavy. Klubový život skomírá.   

 

Cíl: Zvrátit trend poklesu dospělé členské základny. 
 

Podpora trenérů 

Je potřeba zlepšit centrální práci s trenéry v oddílech a kroužcích a snažit se 

zvyšovat jejich počet.  

 

Cíl: Oddíloví trenéři cítí svazovou metodickou podporu a jejich počet roste. 



Předseda ŠSČR – Viktor Novotný 

Postavení ŠSČR ve světě a v českém sportovním prostředí 

Co se povedlo: 

 Delegát ŠSČR Petr Pisk se stal prezidentem zóny a Tournament 

Directorem ECU. Uspořádali jsme ECU Board v Praze.  

 Získali jsme pro ČR pořadatelství MS seniorů, ME mládeže 2016 (s 

podporou MŠMT), vyřešili jsme vztah ECU k MEU mládeže, které se u nás 

koná každý rok, úspěšně uspořádali Mitropa Cup.  

 Aktivně jsme se účastnili práce v technické komisi FIDE (Mazuch), 

spolupracovali jsme s Marketingovou komisí FIDE (Novotný, Lamser). 

 Pokračovali jsme ve spolupráci se Slováky, Rakušany, Poláky aj. 

 Viktor Novotný byl zvolen členem představenstva složky neolympijských 

sportů, organizací a institucí a delegátem Pléna ČOV, pracoval v Komisi 

neolympijských sportů ČOV.  

 Viktor Novotný byl zván na setkání s ministryní s významnými svazy, kde 

aktivně vystupoval.  
  

Na čem chci pracovat: 

 Udržení pozic a snaha o jejich posílení ve FIDE, ECU 

 Prohlubování mezinárodní spolupráce v bilaterálních vztazích 

 Měl bych stát opět členem Komise neolympijských sportů ČOV a nově 

členem Komise pro ekonomiku a marketing ČOV. Mám podporu mj. 

předsedů ČOV a ČUS na kandidaturu do VV ČOV.  

 Plánujeme se ucházet o několik mezinárodních akcí a dotace MŠMT na 

ně. 

 

Fundraising 

Co se povedlo: 

 Významný růst příjmů z veřejných zdrojů, relativní jistota příjmů do 2019 

 Generální sponzor extraligy tht – AK Továrek, Horký a partneři poskytuje 

150 tis. Kč ročně na podporu extraligy 

 Praha poskytla v r. 2016 grant 100 tis. na MČR v bleskovém šachu 



 MČR v bleskovém šachu má již poměrně ustálený partnerský pool 

(Czechoslovak Real, European Institute) 

 Partnerství s firmou Energie na druhou s nabídkou pro šachisty i oddíly 

 Podpora ČOV - zapojení do Olympijského parku na Lipně 

 Podpora ČUS – Sportuj s námi! - oslava Mezinárodního dne šachu 

 Před spuštěním je fan-shop s produkty s šachovou tématikou 

 ŠSČR se zapojil a doporučil i oddílům služby Dobromat a GIVT 

 Zprostředkovali jsme spuštění crowd-fundingového portálu Fandona na 

šachové projekty 

 

Na čem chci pracovat: 

 Udržení případně navýšení stávajících zdrojů 

 Obsazení pozice Generálního partnera ŠSČR a reklamního prostoru 

 Uspořádání fundraisingových akcí 
 

Legislativa a řízení ŠSČR 

V této oblasti máme aktuálně asi nejvíce nahromaděných problémů.  

Na čem chci pracovat: 

 Postupné zavádění nového modelu řízení ŠSČR 

 Nový styl řízení VV – pravidelné Skypové porady, schůze VV řešící více do 

hloubky jednotlivé problematické oblasti 

 Akcent na osobní odpovědnost správců jednotlivých agend, více 

samostatnosti a tím akceschopnosti 

 Rozdělení péče o legislativu ŠSČR jednotlivým agendám, její aktualizace 

 Doplňování vnitřních předpisů ŠSČR  

Místopředseda ŠSČR, hospodář – Rostislav Svoboda 

Co se povedlo: 

 Držet stabilní hospodaření svazu po celé volební období 

 Navýšit svazovou rezervu o 6,8 mil Kč 

 Včas a v souladu s podmínkami vyúčtovávat dotace a dary poskytovatelů 

 Držet konzistenci jednotlivých rozpočtových kapitol a především 

rozvojových programů 

http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2016-2017/aktuality-z-domova/zajimava-moznost-financni-podpory-diky-nakupum-na-internetu.html


Na čem chci pracovat: 

 Na nastavení uspořádání agend svazu a kompetencí jednotlivých orgánů 

v souvislosti s úpravou struktury svazu 

 Na vytvoření pravidel rozhodovacích procesů a komunikace uvnitř 

sekretariátu svazu a ve vztahu k VV ŠSČR a dalším svazovým orgánům 

 Na aktualizaci rozvojových programů svazu v návaznosti na změnu 

pravidel pro vyúčtování dotačních titulů MŠMT a přijímání nové 

legislativy 

 Na vytvoření „manuálu ochrany“ statutárních funkcionářů na republikové 

a krajské úrovni vyplývajících z podmínek občanského zákoníku 

 Na vytváření nových rozvojových programů svazu souvisejících 

s prioritami ŠSČR přijatými pro nové volební období 

 Na kompletní aktualizaci hospodářských předpisů svazu počínaje 

ekonomickou směrnici a na ni navazujících předpisů 

 Na revizi legislativy svazu související s členskou základnou 

 Na zavedení pravidel evidence a archivace svazových dokumentů 

Reprezentace ČR a podpora talentů – Michal Konopka 
 

Reprezentace 

Co se povedlo: 

 Zajistili jsme účast nejlepších reprezentantů na akcích sledovaných MŠMT 

 Vyhráli jsme Mitropa Cup 

 Naši reprezentanti získali několik medailí z významných akcí 

 Zlepšili jsme podmínky reprezentantů 

 Zavedli jsme Motivační ceny 

 Zvýšili jsme hodnocení úspěšnosti MŠMT a stoupli v žebříčku sportů 

 

Na čem chci pracovat: 

 Zavedu reprezentační smlouvy s celou širší reprezentací 

 Na základě podnětů zlepším náplň reprezentačních soustředění 

 



Talenti 

Co se povedlo: 

 Zvýšili jsme podporu Krajských tréninkových center mládeže 

 Zavedli jsme smlouvy s největšími talenty a zvýšili jejich podporu 

 Zavedli jsme Motivační ceny 

 

Na čem chci pracovat: 

 Zavedu nový systém řízení úseku reprezentace mládeže 

 Podpora pro pilné a motivované  

 Zapojím do tréninku talentů další špičkové hráče a trenéry 

 Zlepším podobu a náplň soustředění talentů 

Sportovně technický úsek – Jan Malec 

Co se povedlo: 

 Bezproblémový průběh všech soutěží 

 Přenos všech partií z tht extraligy  

 Seriál GP v rapid šachu 

 Nastartování růstu podpory pořadatelům mistrovských soutěží 

 

Na čem chci pracovat: 

 Schválení nového statutu rozhodčích a směrnice školení rozhodčích 

 Zpřehledňující úpravy Soutěžního řádu 

 Hledání potencionálních pořadatelů mistrovských soutěží 

 Prohloubení spolupráce s KŠS v rámci sportovně technického úseku 

Úsek mládeže – Zdeněk Fiala 

Co se povedlo: 

 Úpravami projektu podpory kroužků jsme oddíly připravili na čerpání 

dotací z MŠMT 

 Zprofesionalizovali jsme projekt Šachy do škol a změnili jeho koncepci 

 Uspořádali jsme reprezentativní finále Přeboru škol ve Zlíně 

 Zkompletovali jsme sérii cvičebnic pro začínající šachisty 



 Uspořádali jsme konferenci trenérů a webináře pro trenéry 

 Představili jsme internetovou učebnu LearningChess.net v češtině 

Na čem chci pracovat: 

 Chci pokračovat v podpoře práce s mládeží 

 Upravím rozpisy soutěží jednotlivců i družstev mládeže tak, aby došlo ke 

zkvalitnění soutěží a současně byl zachován smysl těchto soutěží a jejich 

přidaná hodnota 

 Budu spolupracovat s krajskými komisemi mládeže 

 Budu se věnovat práci na zvýšení počtu trenérů mládeže a pracovníků 

s mládeží 

 Zaměřím se na pomoc trenérům základních článků 

 Budu pokračovat v rozvoji projektu Šachy do škol a Projektu podpory 

šachových kroužků 

 Připravím metodiku na používání LearningChess.net a budu nadále tento 

nástroj zlepšovat 

Komunikace a nevýkonnostní šach 

Co se povedlo: 

 Zvýšili jsme mediální aktivitu svazu 

 Spustili jsme další informační kanály (Facebook, Twitter, Youtube, 

Newsletter) 

 Rozšířili jsme naše aktivity na nešachových akcích 

 Připravili jsme Fanshop ŠSČR 

 Realizovali jsme sami řadu propagačních projektů, např. Partii osobností 

nebo šachy v Olympijském parku na Lipně 

 V grantovém řízení jsme podpořili řadu propagačních projektů 

 Začali jsme slavit Mezinárodní den šachu 

Na čem chci pracovat: 

 Prohlubování práce s novináři 

 Převzít obsahovou odpovědnost za web ŠSČR 

 Zautomatizovat a rozšířit Newsletter až přímo ke členům 

 Ve spolupráci s předsedou hledat partnery ŠSČR a využívat reklamní 

prostor 

https://www.merchator.cz/sport_k4/sachovy-svaz-ceske-republiky_k100/


Prezident ŠSČR – Mgr. Jan Lamser 

Funkce prezidenta má v mém pojetí pružně a empaticky doprovázet práci 

výkonného výboru a předsedy, motivovat, tlumit případné vnitřní konflikty, 

napomáhat přemosťování krizí a dodávat sebevědomí v okamžicích pochyb a 

nejistot. 

Nahlíženo z tohoto pohledu, v minulém funkčním období jsem coby prezident 

 Nezpůsobil žádnou významnější ostudu 

 Užíval s rozvahou svých pravomocí 

 Nepletl se nikomu do plnění povinností 

 Byl nápomocen při zajišťování svazových protokolárních agend 

 Poskytoval individuální mentoring členům Výkonného výboru 

 Účastnil se činnosti ad hoc zřízených pracovních skupin 

 Provedl zevrubný kontextuální přehled agend a činností reálně spojených 

v minulém období s funkcí prezidenta; vypracoval konkrétní návrh, jak 

tuto zkušenost promítnout do efektivnějšího modelu fungování 

svazových struktur 

Na čem chci pracovat: 

 Uplatňovat stávající přístup 

 Dynamicky jej harmonizovat s předjímaným revidovaným pojetím funkce 

prezidenta v rámci Svazu 



 

Představení týmu 

Viktor Novotný (39 let) – kandidát na předsedu ŠSČR 

1. Novoborský šachový klub 

Pracuje jako manažer v rodinné sklárně Ajeto. Zakladatel a bývalý 

funkcionář 1. Novoborského šachového klubu prošel během posledních 

20 let snad všemi šachovými funkcemi. V letech 2006-2013 se věnoval 

šachu profesionálně. Od roku 2010 dodnes působí i jako zastupitel a radní 

města Nový Bor.   

 

 

 

Ing. Rostislav Svoboda (51 let) – kandidát na místopředsedu ŠSČR 

pověřeného funkcí hospodáře 

ŠK Zlín 

Absolvent fakulty stavební na VUT Brno, civilní profesí projektant a 

konzultant v oboru ekologických a inženýrských staveb. Funkcionářem 

v šachu je od roku 1983, zastával řadu funkcí v různých úrovních svazových orgánů, mimo jiné 

předseda Šachového svazu ČR v letech 1996 až 1998. Pětadvacet let byl předsedou ŠK Zlín a šestnáct 

let manažerem extraligového družstva. Pořadatel prvního mistrovství republiky v šachu v roce 1993 

v Luhačovicích a mnoha dalších turnajů, např. v loňském roce Mistrovství ČR školních družstev. 

 

Michal Konopka (50 let) – kandidát na člena VV ŠSČR 

ŠK Rapid Pardubice 

Jednatel stavební firmy. Mezinárodní mistr od roku 1988, 17x 

startoval na mistrovstvích republiky. Diplomovaný šachový trenér, 

od roku 2009 FIDE Senior trenér. V letech 2002 – 2012 kapitán 

mužské reprezentace, od roku 2013 manažer reprezentace. 

Předseda TMK ve Výkonných výborech Petra Herejka a Vlastimila 

Sejkory.  

 

 



Ing. Jan Malec (47 let) – kandidát na člena VV ŠSČR – úsek sportovně 

technický 

TJ Uranové doly Hamr 

Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, civilní profesí 

referent systému jakosti v DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem. Funkcionářem 

v šachu cca od roku 1997, zastával řadu funkcí v OŠS, RŠS a KŠS, aktuálně 

hospodář a sekretář Šachového svazu Libereckého kraje.    

Sportovně-soutěžní prostředí je v rámci ŠSČR stabilizováno, ale neznamená, že v něm není prostor 

pro vylepšení. V následujícím volebním období bych chtěl, zejména ve spolupráci s KŠS, zvyšovat 

atraktivitu všech soutěží, a to jak pro účastníky, tak i pro pořadatele. Důležitým požadavkem pro 

následující období je i vyrovnání se s požadavky na poli rozhodcovském.   

Ing. Zdeněk Fiala (51 let) – kandidát na člena VV ŠSČR - úsek mládeže 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Pracuje 

jako OSVČ. Poskytuje poradenství v oboru sklářských technologií a 

zajišťuje zprostředkování obchodu. Šachovým funkcionářem od roku 

1990, zastával řadu funkcí v různých úrovních svazových orgánů, 

dlouholetý předseda ŠK Světlá nad Sázavou, v současné době předseda 

KM + TMK KŠS Vysočina. Pořadatel Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství EU mládeže.    

RNDr. Martin Petr (28 let) – kandidát na člena VV ŠSČR – úsek 

komunikace a nevýkonnostní šach 

ŠK Rapid Pardubice 

Pochází z Hradce Králové a studuje Karlovu univerzitu (Matematicko-

fyzikální fakultu, obor fyzika materiálů). Dokončuje dizertační práci. V 

současnosti na ČT Sport moderuje pořad V šachu. Mezi jeho největší 

šachové úspěchy patří získání titulu velmistra v roce 2011, 3. místo na MČR mužů 2014 nebo 

reprezentování ČR na Olympiádě družstev v Norsku 2014. S oddílem ŠK Rapid Pardubice třikrát vyhrál 

extraligu ČR.  Aktivně se také už zhruba 10 let věnuje trenérské práci s talentovanou mládeží.  

Mgr. Jan Lamser (50 let) – kandidát na prezidenta ŠSČR 

Unichess Praha 

Dogmatik zaměřený na teologii hry. Dlouholetý aktivní hráč, trenér, 

organizátor, rozhodčí, funkcionář.  Činný mimo to ve finančním sektoru 

(mentor České Fintechové asociace),  kultuře (předseda Revizní komise 

Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit), vědě (člen Rady ústavu 

informatiky Akademie věd ČR), protidrogové prevenci (člen dozorčí rady nadačního fondu Nové 

Česko). 


