
 
 

 

 

Zápis ze 112. schůze VV ŠSČR 

Praha, 18. října 2016 
 

Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jan Malec, Martin Petr, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr 

Pisk 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Milan Petras (sportovní sekretář ŠSČR), Radim 

Borůvka (webmaster a sekretář ŠSČR), Trang Nguyenová (administrativní pracovnice ŠSČR), Miroslav 

Veselý (manažer Šdš), Vlastimil Jansa (kapitán reprezentace mužů). 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele 
zápisu 

 

Schůzi zahájil ve 13:45 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

2. Schválení zápisu ze 111. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 112/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 111. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 111. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 112. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 111. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 112. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam V. Novotný 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Námitka ŠA VŠTE ČB proti výsledkům MČR D12 2016 v rapidu V. Novotný 

8 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 

9 Zpráva hospodáře R. Svoboda 



 
 

 

 

10 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 

11 Projekt Šachy do škol M. Veselý 

12 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 

13 Zpráva předsedy KMK M. Petr 

14 Zpráva předsedy STK J. Malec 

15 Zpráva delegáta FIDE a ECU P. Pisk 

16 Zpráva KR P. Harasimovič 

17 MČR v bleskovém šachu 2016 F. Štross 

18 Zpráva sekretariátu F. Štross 

19 Zpráva předsedy OK F. Štross 

20 Různé   

21 Závěr   

 

Vzhledem k účasti kapitána reprezentace mužů bylo domluveno předřazení bodu Zpráva předsedy 

TMK. O předřazení svého bodu MČR v bleskovém šachu 2016 požádal také F. Štross. V zápisu budou 

jednotlivé zprávy seřazeny dle původního návrhu programu. 

 

Usnesení 112/2: VV ŠSČR schvaluje program 112. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 

Usnesení per rollam v období 14. 9. - 17. 10. 2016: 

1) VV ŠSČR schválil úhradu faktury za ME mládeže 2016 vystavené společností AVE kontakt s.r.o. na 

částku 1.450.332 Kč. 

2) VV ŠSČR schválil úhradu faktury za Mitropa Cup 2016 vystavené společností AVE kontakt s.r.o. na 

částku 246.142 Kč. 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Financování sportu a MŠMT 
Pozitivní vývoj ohledně financování svazů v příštím roce dostal trhlinu, když se ze slíbených 6 miliard 

Kč na sport stalo 5,7 mld. s tím, že 300 mil. Kč jde na sport z rezortů obrany a vnitra. Z plánovaných 

alokací do jednotlivých programů se tato skutečnost dotkne pravděpodobně nejvíce právě svazového 

programu V., který by tak jako jeden z mála nebyl přes skokový růst celkového rozpočtu navýšen. Pro 

ŠSČR by to znamenalo, že nedostane v programu V. cca o 2 miliony Kč více, jak to vypadalo ještě 



 
 

 

 

nedávno. Nicméně alokace ještě schváleny nejsou. Vedle toho přislíbil předseda ČUS M. Jansta, že 

zkusí vyjednat navýšení rozpočtu MŠMT o 300 milionů v rámci změn státního rozpočtu v Poslanecké 

sněmovně.  

V programech I a II můžeme počítat s navýšením minimálně o 10 %, vzhledem k dobrým kritériím 

spíše více. Důležité je, že programy mají platit na 3 roky, kdy by nehrozily velké skoky, což by nám 

dalo rozpočtový klid. Programy (včetně prg. VIII pro kluby) by měly být vyhlášeny na konci října, 

žádosti (v novém systému) by se podávaly do konce listopadu. Skeptici to označují za optimistický 

scénář.      

Český olympijský výbor 
Na VH složky ČKSOI Českého olympijského výboru jsem byl na následující 4 roky zvolen do 

předsednictva této největší složky ČOV: http://www.olympic.cz/text/76--cesky-klub-sportovnich-

svazu-organizaci-a-instituci. Na konci října proběhne volební Plénum ČOV, post předsedy obhajuje Jiří 

Kejval.  

Aktivity předsedy 
Poslal jsem zdravice na konference Královehradeckého a Jihočeského šachového svazu – na obou byli 

přítomni zástupci VV ŠSČR. Novým předsedou Libereckého šachového svazu se stal František Zikuda, 

já budu v následujícím období vykonávat funkci předsedy revizní komise ŠSLK.   

Na Novoborské šachové corridě jsem jednal s GM Robertem Cvekem a reprezentačním úsekem TMK. 

Jednání se týkala námětu na zlepšení fungování úseku a spolupráce s širší reprezentační špičkou. 

Domnívám se, že řešením by mohly být každoroční reprezentační smlouvy pro celou širší 

reprezentaci.  

 
Volby ŠSČR 2017 
Věnoval jsem se přípravě kandidátky na příští volební období. V souladu se závěry komise pro 

restrukturalizaci ŠSČR bych rád navrhl model, kdy členové VV ŠSČR mají svěřené širší úseky než dnes 

a mimo úzký VV ŠSČR fungují jednotlivé komise, kde může VV ŠSČR pružně reagovat na případné 

nedostatky. Nové vymezení úseků rovněž řeší problém, kdy pro některé užitečné agendy neexistovala 

jasná hlava.  

  

Úspěch sebelepší struktury je nicméně závislý na personálním obsazení, tam zatím není zdaleka vše 

jasné. 

 

Usnesení 112/3: VV stanovuje termín volební Konference ŠSČR na 25. 2. 2017 v Havlíčkově Brodě. 

 

Usnesení 112/4:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 

 

Úkol 112/1: Stanovit počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2017 podle stavu členské základny k 31. 10. 

2016 – Organizační komise. 

http://www.olympic.cz/text/76--cesky-klub-sportovnich-svazu-organizaci-a-instituci
http://www.olympic.cz/text/76--cesky-klub-sportovnich-svazu-organizaci-a-instituci


 
 

 

 

 

Úkol 112/2: Vypracovat požadavky na rozpočet ŠSČR 2017 – členové VV, předsedové komisí, 

sekretariát. 

     

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.  

 

Usnesení 112/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

 

7. Námitka ŠA VŠTE ČB proti výsledkům MČR D12 
2016 v rapid šachu 
 

O námitce ŠA VŠTE České Budějovice informoval V. Novotný. 

 

ŠSČR obdržel námitku ŠA VŠTE České Budějovice proti výsledkům MČR D12 2016 v rapidu datovanou 

21. 9. 2016, na účet ŠSČR bylo uhrazeno 1.000 Kč a dodán podací lístek z 23. 9. adresovaný pořadateli 

MČR Šachklubu Sokol Klatovy, viz příloha. 

Věc se týká pomocných kritérií použitých na MČR D12 2016 v rapid šachu, kde namítající požaduje 

uplatnění kritérií stanovených v Soutěžním řádu, neboť nebyl vydán rozpis podle čl. 2.1.4 SŘ, ale jen 

propozice. Zároveň požaduje jednoznačný výklad pojmů rozpis a propozice, vyjasnění jejich vztahu 

k SŘ a platné legislativě ŠSČR.   

Námitka neodkazuje na konkrétní ustanovení Odvolacího řádu (OdvŘ), ale z jejího obsahu lze 

dovodit, že se týká situace předvídané v čl. 2. 1. 2. OdvŘ – podezření na porušení nebo nedbání 

sportovně technických dokumentů. Čl. 2. 5. OdvŘ stanoví, že takové námitky se podávají námitkové 

komisi ustavené před zahájením soutěže.  

Z těchto důvodů LK ŠSČR doporučuje, aby VV ŠSČR v souladu s čl. 2. 10. OdvŘ pokládal námitku za 

nepodanou a neprojednával ji. Jelikož nejde o zamítnutí námitky, peněžitý vklad se vrací 

namítajícímu. 

V této souvislosti připomínáme námitku projednávanou na 101. schůzi VV ŠSČR, kde bylo 

konstatováno, že nelze využít obecnou námitku podle čl. 2, bodu 1.6. OdvŘ, tedy z důvodu podezření 

na porušení platných směrnic, předpisů a dokumentů, pokud OdvŘ upravuje konkrétní úpravu pro 

námitku (čl. 2, body 1.1.-1.5). I pro jistotu účastníků soutěží je důležité, aby vyhlášené výsledky 

platily, pokud nejsou napadené hned, jak umožňují citované články.    



 
 

 

 

Zároveň doporučujeme neignorovat žádost o jednoznačný výklad termínů "rozpis" a "propozice" a 

jejich vztahu k SŘ a platné legislativě ŠSČR.  

Nutno konstatovat, že předcházející LK dospěla na 90. schůzi VV ŠSČR k jednoznačnému závěru, že 

„propozice soutěže obecně nelze považovat za rozpis soutěže dle požadavků Soutěžního řádu, pokud 

tyto propozice příslušný ŘO za rozpis soutěže explicitně neprohlásí“ a doporučila komisím řídícím 

mistrovské soutěže ošetřit, aby nedocházelo ke schválení propozic, které nejsou v souladu 

s ostatními sportovně technickými dokumenty.  

Pro jednoznačnost lze jen doporučit, aby bylo používáno pojmosloví, které máme v SŘ.  

Hlavní ale je, že rozpis je řádným rozpisem a sportovně technickým dokumentem pouze tehdy, když 

splňuje požadavky čl. 2.1.4. SŘ. A právě v tomto bodě má řada tzv. propozic nedostatky. Propozice 

MČR mládeže v rapid šachu 2016 kupříkladu neobsahují informaci o autorizaci ŘO a datum účinnosti 

či z nezbytných (!) náležitostí rozpisu např. název a kontaktní adresu řídícího orgánu (a další 

nedostatky tak již není třeba hledat).  

Je pak jinou otázkou, zda lze rozpis postižený vadou použít např. ve smyslu určení pomocných kritérií 

podle čl. 5. 2. 3, každopádně ideální je takovým otázkám předejít vydáním rozpisu se všemi 

náležitostmi.    

Zběžnou kontrolou podkladů k soutěžím řízeným KM ŠSČR v roce 2015 lze konstatovat, že zmíněné 
doporučení LK bylo následně aplikováno - např. u MČR v rapid šachu mládeže byl vydán rozpis i 
propozice, v některých propozicích jiných soutěží se objevila věta, že jsou rozpisem. Nicméně 
v letošním roce již např. u MČR mládeže v rapidu rozpis opět chybí, v propozicích o něm není zmínka 
a jak uvedeno, propozice nemají nezbytné náležitosti rozpisu.  
 
Z vyjádření komisí STK a KM k tématu vyplývá rovněž požadavek na vyjasnění problému. Doporučují 

upravit SŘ, aby odpovídal zažité praxi. V zásadě požadují, aby platila jimi schválená pomocná kritéria, 

ať už je to v jakémkoli dokumentu. LK doporučuje VV ŠSČR uložit řešení problému LK. Jelikož 

novelizaci SŘ lze předpokládat až pro příští soutěžní ročník, opakuje LK doporučení držet se striktně 

platného SŘ. 

 

Usnesení 112/6:  VV ŠSČR bere na vědomí námitku ŠA VŠTE České Budějovice proti výsledkům MČR 

D12 2016 v rapidu a jako nepříslušný orgán ji dále neprojednává. 

 

Příloha 2: Námitka ŠA VŠTE České Budějovice 

 

Úkol 112/3: Vyřešit téma rozpisu a propozic v SŘ – Legislativní komise. 

 

Úkol 112/4: Vrátit odvolací poplatek 1.000 Kč na účet ŠA VŠTE České Budějovice – sekretariát. 

 

http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/vv/VV90/Zapis_VV90.pdf


 
 

 

 

8. Změna webu ŠSČR 

Zprávu ke změně webu ŠSČR podal Jiří Havlíček. 

Technickou část dokončovacích prací převzal pan Radim Borůvka. Musím konstatovat, že se mi tím 

nesmírně ulevilo, protože doposud jsem suploval práci analytika, designera, správce obsahu, testera  

a částečně i vývojáře. Nyní na mně zbyla pouze úloha manažera, což mělo být hned od počátku. 

Pan Borůvka získal za krátkou dobu přehled o stavu prací, bez problémů komunikuje s Liteou i 

Baaderem a práce na novém webu jsou prakticky ukončeny. Teď bude hlavním úkolem naplnit web 

obsahem, což je naše vnitřní záležitost a řešit další případné požadavky na web. Podrobné informace 

podá ve svých materiálech pan Borůvka. 

Já se nyní zaměřím na smluvní záležitosti a další vývoj.  

Společnost Litea dodala vše, co bylo požadováno. Sem tam se určitě ještě přijde na nějaké drobnosti, 

protože nikdo ze svazu nový web dlouhodobě do hloubky netestoval. Nicméně Litea vše hned řeší, 

takže neočekávám žádné problémy. Litea navíc dodala věci, které nebyly v původním zadání. Jedná se 

o kategorizaci aktualit podle krajů, vytvoření profilu hráče (seznam partií co odehrál a graficky 

znázorněná historie ratingů), nahrazení rozcestníku krajských soutěží mapou. Toto vše spadá do první 

vlny víceprací, která dle dohody nepřesáhne částku 50.000 Kč. Je zapotřebí ještě zmínit, že většinu 

víceprací zde představují duplicitní vývojové práce Litei po změně dodavatele svazové databáze. Na 

VV to již bylo projednáváno. 

Také přišel čas uhradit poslední částku společnosti Baader, která také již odvedla svoji práci. I zde 

platí stejně jakou u Litei, že tímto naše vztahy nekončí a Baader nám bude i nadále nápomocen. 

Obě tyto společnosti měly s námi hodně velikou trpělivost, a kdyby se řídily podepsanými smlouvami, 

nedopadlo by to s naším novým webem dobře. 

Nyní bych rád učinil návrh ohledně informačních systémů ŠSČR. ŠSČR je možno považovat za 

poměrně velikou organizaci, která se stará o sportovní vyžití a informovanost desetitisíců členů. Až 

doposud se to dělo na amatérské úrovni, včetně vývoje nového webu. To stojí čas a také peníze. 

Pokud hovoříme o profesionalizaci ŠSČR, máme možnost začít právě zde. 

Navrhuji proto ustanovit funkci správce informačních systémů ŠSČR (CIO), který by se staral o 

informační systémy ŠSČR profesionálně. Naším nejdůležitějším systémem je datová základna ŠSČR 

(svazová databáze), dále nový web postavený na této svazové databázi stejně jako web projektu 

„Šachy do škol“ a svaz má určitě ještě další software (účetnictví, …), včetně úzké návaznosti na 

aplikace pana Šmajzra. 



 
 

 

 

Úkolem CIO je tyto informační systémy (IS) spravovat. CIO by měl shromažďovat všechny požadavky 

na tyto systémy. Měl by přinutit žadatele požadavků o precizní písemné zadání jejich požadavků, 

případně jim s jejich formulací pomoci. CIO by měl všechny požadavky evidovat a spravovat, k čemuž 

by měl mít nějaký softwarový nástroj. CIO by pak oslovoval dodavatele pro sjednání cenové nabídky 

na nový požadavek. Tím by bylo zajištěno, že ten, kdo něco chce, to přesně formuluje. Ze strany ŠSČR 

pak půjde k dodavateli přesná formulace toho, co požadujeme a předešlo by se tak řadě 

nedorozumění. Také bychom obdrželi relevantní cenovou nabídku. Na závěr by žadatel změny IS, či 

nového požadavku na kterýkoli IS, zdůvodnil VV svůj požadavek, CIO by se k tomu také vyjádřil a 

předložil by cenovou nabídku dodavatele. Na VV by pak bylo, jak se rozhodne. Věřím, že tímto 

způsobem bychom vnesli řád a koncepci do správy IS ŠSČR. Na závěr si dovoluji navrhnout do pozice 

CIO pana Radima Borůvku. 

Je zapotřebí si uvědomit, že úhradou webu náklady na něj nekončí. Jestliže je nějaký projekt úspěšný, 

vždy se najdou zajímavé možnosti jak zvýšit jeho užitečnost! 

V současné době bude zase vypsána výzva programu VIII MŠMT. Zde by se každému oddílu hodilo, 

aby měl již od poloviny roku či dříve informaci o členech svého klubu do 18 let k 31. 12. předchozího 

roku ve tvaru jméno, datum narození, bydliště a dále informaci, zda je aktivní či neaktivní (zatím lze 

započítávat všechny, to se může ale změnit). Právě nyní je to velice urgentní záležitost. Pokud 

chceme, aby oddíly tuto příležitost opět nepropásly, měli bychom jim tuto službu poskytnout (nelze 

to ale na webu – ochrana osobních údajů, ale rozeslat na konkrétní adresy).  

A najde se celá řada dalších zajímavých aplikací (info o tom v kterých soutěžích hráč hraje – přesné 

zadání od STK, tvorba soupisek – opět zadání od STK …). 

Já jsem připravil tabulku ohledně sledování vývoje členské základny. Jestliže budeme tato data 

ukládat do databáze, tak budeme moci na webu znázorňovat vývoj členské základny v jednotlivých 

věkových kategoriích podle krajů a za celou ČR. (viz Příloha). 

Také potřebujeme znát počty mládeže v jednotlivých věkových kategoriích v jednotlivých krajích k 

určitým datům kvůli stanovování postupových klíčů do národních soutěží. (také viz Příloha). 

Když máte data, jsou možnosti neomezené a je hřích jich nevyužívat. 

Diskuze: Vyjasněn další postup směrem k jednání s dodavateli webu. Neprojednaný návrh J. Havlíčka 

na zřízení funkce CIO pro tuto chvíli odložen, počítá se s tím, že sekretář a webmaster R. Borůvka tuto 

oblast pokrývá. 

Usnesení 112/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o změně webu ŠSČR. 

Příloha 3: Vývoj a stav členské základny ŠSČR. 

Příloha 4: Připomínky k webu -  R. Borůvka. 



 
 

 

 

Příloha 5: Poznámky k webu – R. Borůvka. 

9. Zpráva hospodáře 
 
Zprávu hospodáře předložil R. Svoboda. 
 
Hospodaření ŠSČR se v roce 2016 vyvíjí dle schváleného rozpočtu. Většina příjmových položek se již 
realizovala a plnění odpovídá očekáváním tak, jak byla schválena v návrhu rozpočtu. Oproti 
předpokladům byly získány dotace MŠMT v Programu X, kterému ovšem budou odpovídat i příslušné 
výdaje. Ve schváleném rozpočtu rovněž nebyla dotace v programu 4, jejíž výše nebyla v době 
schvalování známa, ale protože stejná výše je poskytnuta dále svazem třetím subjektům, neovlivní 
tyto položky rozpočet vůbec. To samé se týká i programu 6 (ME mládeže). V dotačních programech 
jsme získali větší prostředky v programu 1 (+ 62.300 Kč), naopak propad je v programu 5 (- 187.800 
Kč). Navíc jsme získali grant z města Prahy na MČR v bleskovém šachu (+ 100 tis. Kč). 
 
Velmi výrazný nárůst se týká položky P5.1. rozpočtu. Ze tří splátek jsme získali dosud 3.366.000 Kč. 
Poslední splátka tohoto roku ve výši 1.140.000 Kč přijde na náš účet v nejbližších dnech. Celkový 
příjem tedy bude 4,506 mil. Kč. 
 
Sponzorské dary ČOV se vyúčtovávají do tří let po jejich obdržení. Z roku 2014 a 2015 zbývá 
proúčtovat celkem 1,962 mil. Kč. To pokryjeme výdaji v roce 2016. Sponzorské dary ČOV přijaté roku 
2016 budeme vyúčtovávat dary v letech 2017 a 2018. Tzn., že v těchto letech bychom realizovali 
výdaje ve výši cca 2,25 mil. Kč. Poslední příjem z ČOV bude jedna splátka v lednu 2017 
v předpokládaném objemu cca 1,0 až 1,25 mil. Kč, který bychom proúčtovali (a tedy i fyzicky utratili 
v roce 2019).  
 
Ve výdajové části hospodaření bude v posledním čtvrtletí realizována a zaúčtována ještě řada velkých 
akcí (mimo jiné ME mládeže v Praze, olympiáda, individuální tréninky – splátky za třetí a čtvrté 
čtvrtletí, MS mládeže apod.). Proto ve výdajové části vypadá hospodaření velmi optimisticky, ale je 
předpoklad, že bude odpovídat plánu roku 2016 a nebude překročeno. U některých položek je na 
základě stávajícího stavu hospodaření nutno udělat podrobnou kontrolu (ME mládeže v Praze, 
individuální tréninky, soustředění a příprava dospělé reprezentace, …). 
 
Závěrečné výsledky hospodaření Mitropa Cupu a ME mládeže v Praze bude předloženo VV na příští 
schůzi. 
 
Usnesení 112/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře ŠSČR. 
 
Příloha 6: Hospodaření ŠSČR k 30. 9. 2016 

 

10. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM okomentoval J. Havlíček. 



 
 

 

 

 

KM ŠSČR vyhlásila konkurz na celostátní kolo Přeboru školních družstev 2017 (MČR škol) v kategoriích 

1. - 5. tříd, 6. - 9. tříd (+ odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a středních škol a učilišť. Jako v roce 

2016 se předpokládá jeden společný turnaj se stejnou výší dotace 80.000 Kč. 

KM ŠSČR dále vyhlásila konkurz na MČR mládeže 2017 v praktickém šachu. Dotace byla navýšena na 

35.000 Kč s tím, že vklady mistrovských turnajů byly zmrazeny na maximální úrovni 600 Kč.  

Byly zahájeny kontroly průběžně docházejících žádostí o dotaci v projektu Podpory šachových 

kroužků. 

KM ŠSČR se dále vyjádřila k námitce proti výsledku kategorie D12 na MČR 2016 v rapid šachu 

v Klatovech. KM ŠSČR doporučuje změnu formulace jedné věty v Soutěžním řádu ŠSČR.  

Jedná se o větu v bodě 5.2.3. v závorce („pokud rozpis soutěže nestanoví jinak“) změnit na větu 

(„pokud rozpis soutěže nebo propozice vydané pořadatelem a schválené ŘO nestanoví jinak“). Takto 

bychom se zbavili všech problémů do budoucna, protože pojem propozice je natolik vžitý, že se ho 

nelze žádným nařízením zbavit. 

KM ŠSČR také neshledala žádné pochybení krajských komisí při nahlašování postupujících z krajských 

soutěží. KM ŠSČR zajistí, aby na novém webu ŠSČR byly všechny tyto povinnosti včetně termínů 

zveřejněny. 

V ČR se připravuje psychologický výzkum ohledně sportů, kam budou zařazeny i šachy. V první fázi se 

jedná o výkonnostní skupinu, následovat bude i etapa zaměřená na vrcholové sportovce. Byl jsem 

požádán o spolupráci, takže nyní vybíráme mládež ve věku 11 až 20 let.  

Diskuze: V. Novotný se zeptal, proč je termín MČR škol v konkurzu dán prakticky napevno, J. Havlíček 

vysvětlil, že termín navrhl M. Hurta, který se snažil vyhnout přijímačkám, maturitám i všemožným 

olympiádám a vyšel právě tento termín.  

Usnesení 112/9: VV bere na vědomí zprávu předsedy KM. 

11. Projekt Šachy do škol 
 
Svou zprávu předložil manažer projektu M. Veselý. 
 
V uplynulém období proběhlo ve spolupráci s krajskými manažery oslovení škol s představením nové 

koncepce. Do nového školního roku se přihlásilo rekordních 65 nových škol. Celkem je do projektu 

zapojeno 132 škol, loni to bylo 96 škol. Výrazný nárůst v počtu přihlášených škol zaznamenaly 

zejména kraje Olomoucký a Královéhradecký. Poděkování patří také dalším krajům, které byly při 

oslovování škol aktivní- týká se to krajů: Pardubického, Jihomoravského, Libereckého, Zlínského, 

Středočeského a kraje Vysočina. 



 
 

 

 

Webové stránky sachydoskol.cz se musely vyrovnat s odložením spuštění nových svazových stránek. 

Podařilo se najít náhradní řešení, aby mohly být stránky spuštěny ještě v říjnu. 

Byl spuštěn program Learningchess.net a v rámci 1. etapy ho začínají používat školy přihlášené 

v projektu Šdš. Nyní se připravuje oslovení oddílů zapojených v projektu Podpora šachových kroužků. 

Bylo schváleno znění článku o projektu Šdš, který v nejbližších dnech vyjde v týdeníku Školství. 

Usnesení 112/10: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu o projektu Šachy do škol. 

Příloha 7: Plán práce 2. čtvrtletí 

Diskuze: Uživatelé jsou velmi spokojeni s Learningchess.net.  

Projekt Dědo, babi, naučte mě šachy 
Pokračují práce na realizaci projektu, Je vybráno 6 krajských měst, kde se budou konat v domech 

seniorů akce spojené s představením projektu. 

Usnesení 112/11: VV ŠSČR schvaluje předloženou úpravu rozpočtu projektu Dědo, babi, naučte mě 

šachy. 

Usnesení 112/12: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu o projektu Dědo, babi, naučte mě šachy. 

12. Zpráva předsedy TMK 
 

Zprávu předsedy TMK předložil M. Vokáč. 
 
Reprezentace 
Na šachové olympiádě v Baku obsadilo reprezentační družstvo mužů 29. místo a reprezentační 
družstvo žen 51. místo. Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávách kapitánů v přílohách. 
 
Z pohledu výsledku je umístění obou družstev jistě špatné, muži byli do soutěže nasazeni jako 17. a 
ženy jako 25. Přesto vystoupení družstva mužů zasluhuje uznání. Tři reprezentanti podali 
nadprůměrný výkon, dva další odvedli standard, a přesto to nestačilo na lepší než 29. místo. Tým 
odehrál ze všech účastníků olympiády druhou nejnáročnější soutěž podle nasazení svých soupeřů (v 
tabulkách parametr PH4), a dosáhl řady vynikajících výsledků. Úspěch byl tentokrát zřejmě velice 
blízko, znovu jsme však nedokázali zvládnout závěrečná kola soutěže, což je při šíři a vyrovnanosti 
současné světové špičky osudné. Tentokrát to ale bylo po důstojném boji s velmi těžkými soupeři. Je 
velmi těžké po odborné stránce cokoliv družstvu vytknout. Zařazení Vojtěcha Pláta se projevilo jako 
pozitivní přínos. 
  
Výsledek a hlavně předvedená hra družstva žen jsou jednoznačně zklamáním. Nadprůměrný výkon 
předvedla Kristýna Havlíková, Joanna Worek po velmi dobrém začátku nezvládla druhou polovinu 
soutěže, ale její herní projev byl vcelku uspokojivý. Zbývající trio našich reprezentantek však zůstalo 
daleko za očekáváním. Tak rozsáhlý výpadek formy je udivující, ale ze zprávy kapitána ani z dalších 



 
 

 

 

diskuzí na toto téma nevyplynula žádná zvláštní příčina tohoto selhání. Problémy jsou zřejmě 
tradiční: nedostatečně kvalitní znalosti zahájení a silná tendence k časovým tísním, dále velice úzká 
domácí špička, několik slibných hráček navíc dává v poslední době jednoznačnou přednost studiu. Na 
tyto nedostatky by se určitě měla další příprava zaměřit prioritně, pravděpodobně se však bude 
jednat o běh na dlouhou vzdálenost. 
 
TMK sledovala na téma olympiády dvě veřejné diskuse. Velmi rozsáhlé příspěvky na serveru nss 
vesměs svědčily o nedostatečné informovanosti přispěvatelů a ani si zřejmě nekladly za cíl nabídnout 
nějaké zajímavé podněty. Druhou diskusi rozpoutal na svých webových stránkách GM Robert Cvek. 
Jeho ostrá kritika komunikace s některými předními šachisty domácího žebříčku a kvality soustředění 
reprezentace sice byla dosti subjektivní a v mnohém nebyla v souladu s fakty (což zmínilo zveřejněné 
vyjádření manažera realizačního týmu reprezentace Michala Konopky na tomto serveru), z dalších 
osobních diskusí na toto téma vyplynulo několik zajímavých podnětů, které realizační tým v další 
práci zohlední. 
 
TMK podporuje návrh Vlastimila Jansy uvedený v jeho zprávě a navrhuje proplatit ze svazového 
rozpočtu letenku Michala Konopky do Baku v plné výši. 
 
Koncem roku končí svazové smlouvy s oběma kapitány i manažerem realizačního týmu. TMK 
doporučuje prodloužit manažerskou smlouvu s Michalem Konopkou, který v této funkci odvádí velmi 
rozsáhlou a důležitou práci. Vzhledem k věku Vlastimila Jansy byla předběžně konzultována případná 
změna na pozici kapitána reprezentace mužů, Zbyněk Hráček ani Vlastimil Babula zatím na tuto roli 
neaspirují a chtějí se dále zapojovat do reprezentačních soutěží v pozici hráčů. Vlastimil Jansa projevil 
zájem pokračovat ve funkci kapitána mužů ještě jeden rok. Petr Hába má rovněž zájem pokračovat 
jako kapitán žen, na obsazení této funkce není příliš mnoho protikandidátů, a není příliš 
pravděpodobné, že by právě změna na postu kapitána vyřešila problémy v oblasti našeho šachu žen. 
TMK proto navrhuje obnovit smlouvy obou kapitánů do konce roku 2017. 
 
Úsek reprezentace žen předložil žádost na úpravu rozpočtu 2016 a požadavek na nákup počítače pro 
reprezentaci – podrobnosti v příloze. 
 
MS seniorů 2016 
Na MS seniorů v Mariánských Lázních účast potvrdili a byli přihlášeni Vlastimil Jansa, Jiří Lechtýnský, 
Eliška Richtrová, Petr Hába a Marek Vokáč. Eduard Meduna nakonec svou účast na poslední chvíli 
odřekl. Vzhledem k tomu TMK navrhuje nevyužitou částku schválené podpory využít jako příspěvky 
pro další zájemce – úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč pro Michala Konopku a Josefa Přibyla 
(reprezentovali na olympiádách, titul IM), a pro Sergeje Berezjuka (za dlouholetý přínos při trénování 
naší mládeže). 
 
Úsek mládeže  
Zprávu za úsek mládeže podává TRM David Kaňovský, viz příloha. 
Součástí této zprávy jsou další přílohy:  
závěrečná zpráva ME mládeže 2016 
finální vyúčtování represkupiny ME mládeže 2016  
závěrečná zpráva MS 14-18 2016 
aktualizace tabulky IT období 2016-2017 



 
 

 

 

 
Subkomise mládeže doporučuje na zbývající období říjen 2016 – březen 2017 do IT zařadit nově 
Josefa Havelku (H18, trenér IM Pavel Šimáček) v objemu 6 hodin měsíčně, a výšit objem tréninkových 
hodin pro Richarda Stalmacha (H10, trenér IM Stanislav Jasný) ze 4 na 6 hodin měsíčně na zbývající 
období říjen 2016 – březen 2017. 
 
Vzhledem k tomu, že při kontrole byly zjištěny závažné chyby ve smlouvách s některými účastníky IT 
v tomto období, provedl jsem podrobnou analýzu celého projektu. 
 
Vzhledem k tomu, že dnem 30. 9. 2016 skončila smlouva s RTM Davidem Kaňovským, je třeba situaci 
v tomto úseku nějak řešit. Jsou dvě možnosti: 

a) Vypsat nový konkurz na obsazení této funkce 
b) Provést systémovou změnu podrobněji popsanou v další části této zprávy 

Do doby, než bude situace vyřešena, bude nezbytné úkony na tomto úseku provádět předseda TMK 
(nejdéle do konference ŠSČR 2017). 

Školení trenérů 
Nový cyklus školení trenérů 2. třídy má za sebou již tři víkendové semináře: 17. - 18. 9. 2016 v Praze 
(Vokáč), 24. - 25. 9. 2016 Olomouc (Biolek), 8. - 9. 10. 2016 Praha (Vokáč). Další seminář je plánován 
17. - 19. 11. 2016 v Olomouci. 
 
Návrh rekonstrukce TMK 
TMK má pod svou správou velmi rozsáhlou agendu, poslední období naznačuje, že je stále větší 
problém udržet celou tuto agendu pod kontrolou - především hlídat práci všech úseků, připomínat 
plnění úkolů a řešit řadu problémů, které se v jednotlivých oblastech neustále objevují. Vidím jako 
užitečné agendu TMK poněkud zeštíhlit, následující návrh byl předložen k posouzení TMK, dosavadní 
odezva návrh podporuje. 
 
První relativně jednoduchý krok je vyjmutí a osamostatnění celého úseku reprezentace, který by dále 
spravoval manažer reprezentace. 
 
Druhým krokem je změna ve správě úseku mládeže. Minulý konkurz na pozici RTM naznačil, že pro 
mnoho kandidátů je velkým problémem dosti rozsáhlý objem úřednické práce spojené s touto funkcí. 
TMK proto navrhuje nový koncept, ve kterém by smluvní funkci RTM nahradilo vytvoření smluvní 
funkce Metodika ŠSČR. Pod tuto funkci by byly převedeny všechny „úřední“ úkony dosud zakotvené 
do smlouvy RTM. Trenérský doprovod na reprezentační akce by byl řešen výběrem trenérů „ad hoc“ 
tak, aby byli vybráni trenéři, kteří budou mít na akci své svěřence (např. z IT). Metodik svazu by dále 
mohl mít v náplni práce úsek metodiky (např. projekt LearningChess) a trenérské projekty práce 
s mládeží.  
 
Pokud bude VV souhlasit s koncepcí rekonstrukce TMK, bude proveden podrobnější rozbor dosud jen 
obecně řešených problémů (přesná náplň práce metodika, kapacitní rozsah a ocenění, je možné, že 
bude vhodné tuto činnost ještě dále rozdělit na dvě osoby), funkční mechanismy repreúseku a 
zůstatku TMK a některé další podrobnosti. Tato rekonstrukce zasahuje i do funkčního složení VV 
ŠSČR, proto se jedná o poměrně závažné řešení, který přesahuje kompetenci současné TMK. 



 
 

 

 

Diskuze: Kapitán V. Jansa zhodnotil vystoupení mužů na Olympiádě, vše šlapalo, hodně ho mrzí 
nepovedený závěr, který kazí jinak skvělý dojem, který na akci česká reprezentace zanechala. 
Zopakoval důvody k proplacení nákladů M. Konopky. 
Vzhledem k návrhu změny agendy TMK a volební konferenci příští rok dospěl VV k závěru, že 
prodlouží funkce manažera a kapitána reprezentace o 1 rok. 
Jako nesystémové byly označeny některé návrhy týkající se reprezentace žen, které VV neschválil.   

Usnesení 112/13: VV ŠSČR schvaluje převod ušetřených finančních prostředků z kapitoly V5.2 ve výši 
35.000 Kč na individuální přípravu žen V6.4. 
 
Usnesení 112/14: VV ŠSČR schvaluje záměr uzavřít na rok 2017 individuální reprezentační smlouvy se 
šachistkami, které k 1. 1. 2017 budou mít rating FIDE vyšší než 2350. 
 
Usnesení 112/15: VV ŠSČR schvaluje prodloužení funkcí manažera reprezentace Michala Konopky a 
kapitánů reprezentace Vlastimila Jansy a Petra Háby do 31. 12. 2017 a pověřuje vypracováním smluv 
v rámci rozpočtových požadavků předsedu TMK M. Vokáče. 
 
Usnesení 112/16: VV ŠSČR schvaluje příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí na MS seniorů 
2016 ve výši 5.000 Kč pro Michala Konopku, Josefa Přibyla a Sergeje Berezjuka. 
 
Usnesení 112/17: VV ŠSČR schvaluje zařazení Josefa Havelky do Individuálního tréninku na období 1. 
10. 2016 – 31. 3. 2017 v objemu 6 hodin za měsíc. Dále schvaluje zvýšení objemu tréninkových hodin 
pro Richarda Stalmacha na 6 hodin za měsíc pro období 1. 10. 2016 – 31. 3. 2017, zvýšení nákladů 
bude hrazeno z rozpočtu ŠSČR. Ukládá předsedovi TMK a sekretariátu ŠSČR dořešit zjištěné formální 
nedostatky v projektu IT. 
 
Usnesení 112/18: VV ŠSČR schvaluje rámcový projekt rekonstrukce TMK a ukládá TMK dopracovat 
podrobnou analýzu navrhovaných změn. 
 
Usnesení 112/19: VV ŠSČR schvaluje proplacení letenky M. Konopkovi na olympiádě v Baku. 
 
Usnesení 112/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TRM, zprávy z Olympiády družstev, ME mládeže a 
MS 14-18. 
 
Usnesení 112/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 
 
Úkol 112/5: Vypracovat smlouvy s kapitány a manažerem reprezentace v rámci rozpočtových 
požadavků – M. Vokáč. 
 
Úkol 112/6: Dořešit zjištěné formální nedostatky v projektu IT – M. Vokáč, sekretariát. 
 

Příloha 8: Zpráva z Olympiády - muži  
 
Příloha 9: Zpráva z Olympiády - ženy 
 
Příloha 10: Žádost TMK - ženy 



 
 

 

 

 
Příloha 11: Zpráva TRM 
 
Příloha 12: Závěrečná zpráva z ME mládeže 
 
Příloha 13: Rozpočet ME mládeže reálný 
 
Příloha 14: Závěrečná zpráva z MS 14 – 18 
 
Příloha 15: Individuální tréninky 2016/2017 – aktualizace 
 

13. Zpráva KMK 
 

Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
Podařilo se nám rozběhnout projekt Partie osobností. Poděkování patří autorům videí Vojtovi Rutovi 
a Martinovi Zahálkovi a všem členům KMK za podnětné připomínky. 
 
Díky Mirkovi Langerovi byly reportáže z cesty Šachového vlaku v Brankách, bodech, vteřinách a ve 
Sportovních zprávách.  
 
Katce Šmajzrové, Marku Vokáčovi, Radimovi Borůvkovi a kapitánům družstev děkuju za zpravodajství 
z prvního dvojkola tht Extraligy. Vyhlásili jsme také nejlepší partii minulého extraligového ročníku, 
kterou se s počtem 45 diváckých hlasů stala výhra Martina Blahynky s Jaroslavem Burešem. Na 
druhém místě s 33 hlasy skončila partie Thai Dai Van Nguyen – Petr Neuman. 
 

Usnesení 112/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK ŠSČR. 
 

Příloha 16: Monitoring září 2016 
 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu STK předložil J. Malec. 
 
Byly zveřejněny konkurzy na pořadatele: 

 

 Mistrovství ČR 2017 juniorů a dorostenců. 

 Mistrovství ČR 2017 v rapid šachu juniorů (kategorie D20, D18, D16, H20, H18, H16, 

družstva). 

 Mistrovství ČR 2017 v rapid šachu mužů. 



 
 

 

 

 Mistrovství ČR 2017 v rapid šachu žen. 

 Mistrovství ČR 2017 seniorů. 

 Mistrovství ČR 2017 v bleskovém šachu družstev. 

 Poháru ČR 2017 v rapid šachu družstev. 

 

Proběhly další 2 turnaje seriálu GP 2016/2017 (17. 9. Hostivice a Dolní Benešov), čtvrtý turnaj se 

uskuteční 3. prosince v Koutech nad Desnou (O losinského kapra). 

 

Do konkurzu na pořadatele závěrečného trojkola tht Extraligy 2016/2017 s podmínkou konání v Brně, 

se do uzávěrky přihlášek 20. 9. nikdo nepřihlásil. Až po termínu se ozval CHESS TEAM BRNO, z. s., 

Dolní Dubňany. 

 

V Liberci proběhl Pohár ČR v rapid šachu družstev (24. 9.) a Mistrovství ČR v bleskovém šachu 

družstev (25. 9.) 

 

Byly zahájeny ligové soutěže družstev. 

 

Bylo vyhodnoceno nahlašování KŠS výsledků KP řízných STK, resp. postupujících z nich. Nedostatky, 

kterým se STK ne zcela vyhnuly, byly dílem způsobeny nepřesnostmi v komunikaci i v rámci STK ŠSČR. 

STK ŠSČR proto doporučuje vyplatit dotaci všem KŠS v plné výši. 

  

Byl zveřejněn konkurz na pořadatele Mistrovství ČR D18, D20 a polofinále Mistrovství ČR H18, H20 

(předpoklad konání v listopadu 2017). 

 
Usnesení 112/23: VV ŠSČR schvaluje přidělení závěrečného extraligového trojkola CHESS TEAMu Brno 
z. s. při dodržení vypsaných konkurzních podmínek. 
 
Usnesení 112/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
 

15. Zpráva delegáta FIDE a ECU 
 

Zprávu delegáta FIDE a ECU okomentoval P. Pisk. 
 
Během 42. šachové olympiády v Baku proběhla valná hromada ECU a 87. kongres FIDE. 

 

Valná hromada ECU (10. 9. 2016) 
Po úvodních zprávách bylo schváleno hospodaření v roce 2015. ECU je ve výborné finanční kondici, 

peníze se snaží investovat do rozvoje šachu (jednou z aktivit je např. Konference Šachu do škol, která 

se uskuteční v Batumi ve dnech 24. - 27. 10. 2016). 



 
 

 

 

  

Důležitou informací je, že bylo rozhodnuto o suspendaci Bulharské šachové federace.  

1. Novoborský ŠK ve spolupráci s AVE-KONTAKT s.r.o. podal přihlášku na organizování Evropského 

klubového poháru 2018 v Praze, ovšem v následném hlasování zvítězil řecký Rhodos. 

Valná hromada ECU rozhodla mj. o pořadatelích následujících akcí: 

ME žen 2017, ME mládeže 2018 - Riga (Lotyšsko)  

ME žen 2018, ME mládeže 2019 - Poprad (Slovensko) 

Kompletní turnajový kalendář najdete na http://www.europechess.org/calendar/ 

Prezident ECU, Zurab Azmaiparashvili, oznámil čtyři nové projekty pro rok 2017: 

1. V Paříži se uskuteční 1. Mistrovství Evropy firem  

2.  Proběhne 1. Internetové ME školních týmů  

3. Zahájí pilotní program zónových turnajů  

4. Zahájí ECU Grand Prix mládeže  
 

87. kongres FIDE (4. - 14. 9. 2016) 
Českým hráčům a rozhodčím byly uděleny následující tituly: 

 

IM - Martin Blahynka, Tomáš Kraus, Matyáš Marek, Thai Dai Van Nguyen  

WIM - Magdaléna Miturová, Nataša Richterová 

FA - Jiří Novák, Martin Sieber, Jaromír Skála, Martin Šmajzr  

Kongres FIDE rozhodl mj. o pořadatelích následujících akcí: 

44. šachová olympiáda 2020 -  Rusko, Khanty-Mansiysk  

MS mládeže 8,10,12, 2018 - Španělsko, Santiago de Compostela (3. - 16. 11. 2018) 

MS mládeže 14,16,18, 2018 - Řecko, Neos Marmaras (24. 10. - 5. 11. 2018) 

Olympiáda mládeže do 16 let 2018 - Turecko, Manamgat-Antalya (24. 11. - 3. 12. 2018) 

MS juniorů 2018 - Turecko, Manamgat-Antalya (15. - 29. 9. 2018) 

MS seniorů 2018 - Slovinsko, Bled (17. - 30. 11. 2018) 

MS seniorských týmů 50+,65+ 2018 -  Německo, Radebeul (30. 6. - 8. 7. 2018) 

Kompletní turnajový kalendář najdete na http://www.fide.com/calendar/fide-calendar.html 

Taktéž FIDE rozhodla o suspendování Bulharské šachové federace. 

Marketingová komise FIDE zvolila nové členy, předsedou se stal bývalý prezident SŠS, pan Martin 

Huba - gratulujeme! 

Bylo schváleno, že koordinaci rozhodnutí všech komisí FIDE (jejichž rozhodnutí se navzájem prolínají) 

doladí nejbližší prezidentská rada FIDE. Některé již známé informace o rozhodnutích kongresu 

najdete na http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9838-general-assembly-

2016-decisions.html 

http://www.fide.com/calendar/fide-calendar.html
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9838-general-assembly-2016-decisions.html
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9838-general-assembly-2016-decisions.html


 
 

 

 

Usnesení 112/25:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu delegáta FIDE a ECU. 

 

16. Zpráva KR 
 
Zprávu KR zaslal P. Harasimovič. 

Komise provedla delegaci rozhodčích na ligové soutěže družstev dospělých. Delegace byly odeslány 
vedoucím soutěží a delegovaným rozhodčím a budou vyvěšeny na webových stránkách ŠSČR po 
ukončení aktualizace všech kontaktů. Změny delegací v průběhu sezóny bude zajišťovat člen komise 
Ing. Jaroslav Satranský. 
  
V Brně proběhl 11. září 2016 seminář rozhodčích nejvyšších tříd, jehož se zúčastnilo sedm rozhodčích. 
Šest z nich si na semináři prodloužilo první třídu rozhodčího. Pořádání dalšího semináře, na němž by 
si před koncem roku mohli prodloužit první třídu rozhodčí, jimž letos třída propadá, komise zvažuje. 
 
Během Mistrovství Evropy mládeže v Praze se ve dnech 23. – 26. srpna 2016 konalo školení 
rozhodčích FIDE (FIDE Arbiters Seminar), jehož se zúčastnilo šest rozhodčích z pěti zemí. Lektorem 
FIDE byl člen pravidlové komise FIDE IA Alex McFarlane a jeho asistenty byli IA Jiřina Prokopová a IA 
Petr Záruba, jimž tak chybí už jen jeden seminář pro to, aby se stali lektory FIDE. Akce byla 
koncipována jako samofinancovatelná a skončila s vyrovnaným rozpočtem. 
  
Na kongresu FIDE konaném v září tohoto roku v ázerbajdžánském Baku byl diskutován návrh změn 
pravidel FIDE. Konečná verze nebyla schválena a očekává se její schválení někdy v průběhu listopadu. 
Komise vypracovala přehled navržených změn, ale s jejich zveřejněním počká až po schválení 
konečné verze, prozatím s nimi byli seznámeni účastníci brněnského semináře. Změny pravidel by 
měly platit od 1. července příštího roku. Komise pro příští rok opět plánuje sérii seminářů, kde se 
budou změny v pravidlech diskutovat.  
 
Na kongresu FIDE byly také schváleny žádosti Jiřího Nováka, Martina Siebera, Jaromíra Skály a 
Martina Šmajzra o titul FIDE Arbiter. Velký dík patří našemu delegátovi IM Petru Piskovi, který na tuto 
záležitost v Baku dohlížel a upřesnil u Komise rozhodčích FIDE několik nejasností, díky čemuž byly 
žádosti nakonec úspěšně schváleny.  
 
Usnesení 112/26: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. 
 

17. MČR v bleskovém šachu 2016 
 
O přípravách MČR v bleskovém šachu informoval F. Štross. 
 
Z Kongresového centra přišel návrh nájemní smlouvy, cena nájmu je podle předběžné dohody. 
V ceně není započteno poskytnutí audiovizuální techniky, které bude ještě řešeno na osobní schůzce 
v místě konání. Nutné bude ještě na místě prodiskutovat detailní uspořádání sálu dle námi zaslaného 
plánku. 
 



 
 

 

 

V neveřejných přílohách je k diskuzi předložen předběžný návrh propozic a rozpočtu. Oboje by se 
mělo schvalovat per rollam až po schůzce s pracovníky Kongresového centra a po vyjasnění všech 
detailů. Schůzka by měla proběhnout ještě během října. 
 
Podařilo se domluvit sponzorství s firmou ChessBase, díky kterému budou zajištěny kvalitní věcné 
ceny ve formě šachového softwaru. V jednání je finanční podpora od společnosti Energie na druhou. 
 
Komisi rozhodčích byl zaslán požadavek na nominaci rozhodčích pro toto mistrovství. 
 
Diskuze: Byly připomínkovány navržené propozice. Řešil se především vklad do turnajů, a zda dělit 
turnaj do jednotlivých kategorií. 
 
Usnesení 112/27: VV ŠSČR schvaluje předloženou nájemní smlouvu s Kongresovým centrem Praha, 
a.s.  
 
Usnesení 112/28: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o přípravách MČR v bleskovém šachu 2016. 
 
Příloha 17: Návrh nájemní smlouvy s KCP 
 
Příloha 18: Platební a kontraktační podmínky KCP 
 

18. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na Městský soud v Praze byla zaslána žádost o aktualizaci údajů ŠSČR ve Spolkovém rejstříku. Dle 
usnesení soudu ze dne 11. 10. (viz příloha) byly všechny žádosti o aktualizaci akceptovány a do konce 
října by měly být zveřejněny na webu. 

Ve spolupráci s manažerem Šdš M. Veselým byl prvním školám zapojených do projektu Šdš 

zpřístupněn výukový online portál LearningChess.net. Každá škola obdrží od sekretariátu přístup do 

systému po zaslání seznamu žáků. K dispozici je zatím kompletní kurz pro začátečníky (celkem 36 

lekcí), trénink taktiky a velmistrovské lekce. Do konce října by měl přibýt kurz pro středně pokročilé a 

do konce listopadu kurz pro pokročilé (v obou je opět 36 lekcí). Zatím se stále pracuje na překladech 

a revizích. Po zpřístupnění všech kurzů bude portál v češtině otevřen všem zájemcům, kteří budou 

mít zájem si přístup zakoupit. Ohlasy od škol jsou zatím velmi pozitivní. 

Připravují se informační dopisy šachovým oddílům a klubům k žádostem o dotaci z MŠMT na rok 

2017. Žádosti by se měly podávat během listopadu. 

Na webu ŠSČR byly v databázi připraveny soutěže družstev pro sezónu 2016/2017 a dále byl na nový 

ročník připraven web tht extraligy. Online přenos partií z úvodního extraligového dvojkola byl 

domluven na serveru Chess24. 

http://learningchess.net/cz/index


 
 

 

 

Webmaster R. Borůvka se zúčastnil školení ve společnosti Litea a průběžně pracuje na převodu 

starého webu ŠSČR na nový, viz zpráva o změně webu. 

Byla zajištěna účast našich reprezentantů na MS mládeže v Chanty-Mansijsku (14, 16, 18) a v Batumi 

(8, 10, 12). 

 

Na MS seniorů v Mariánských Lázních bylo přihlášeno 5 našich reprezentantů podporovaných ŠSČR. 

 

Na MŠMT byl zaslán výkaz výsledků z MS mládeže v Chanty-Mansijsku a zpracováno jeho vyúčtování. 

 

Byly odeslány návrhy smluv s pořadateli  Mistrovství Čech mládeže HD12, HD14, HD16, MČech HD 8, 

10 a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže. 

Pro sezónu 2016/2017 byly extraligovým oddílům objednány a rozdistribuovány partiáře s logem 

sponzora. 

Online šachovnice byly zapůjčeny na úvodní extraligové dvojkolo, na Memoriál Věry Menčíkové a na 

Pankrác Cup. Zároveň byla s panem Zálešákem domluvena oprava deseti nefunkčních šachovnic. 

Na FIDE proběhla aktualizace kontaktů představitelů ŠSČR. 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu byly na žádost poskytnuty informace o nejmenovaném členovi 

ŠSČR. 

Rodiče medailisty z ME mládeže Richarda Stalmacha potvrdili zájem o titul CM, pokud jej svaz uhradí. 

A. Šimeček navrhl úpravu protokolu o půjčení šachového materiálu, viz příloha. 

Usnesení 112/29: VV ŠSČR schvaluje Richardu Stalmachovi úhradu za titul CM. 

Usnesení 112/30: VV ŠSČR schvaluje předloženou úpravu protokolu na zapůjčování šachového 
materiálu. 
 
Usnesení 112/31: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 
 
Úkol 112/7: Zaslat na FIDE žádost o udělení titulu CM pro Richarda Stalmacha. 
 
Příloha 19: Usnesení Městského soudu v Praze 
 
Příloha 20: Protokol na zapůjčení šachového materiálu 
 

19. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

https://ratings.fide.com/fide_directory.phtml?country=CZE&list=825


 
 

 

 

 

Koncem září bylo oddílům vystaveno a zasláno celkem 325 faktur. K 13. 10. zbývá uhradit ještě 159 
faktur. 
 
Stále nejsou uhrazeny podzimní faktury z roku 2015: TJ Semily 655 Kč (penále 155 Kč, sankce 500 Kč) 
a Agentura GARDE Calcio Olomouc 500 Kč (sankce). V účetnictví ŠSČR jsou vedeny jako pohledávky. 
 
Byl zaregistrován nový oddíl Šachy Hošťálková z.s. 
 
K 14. 10. bylo vyřízeno celkem 368 přestupů a 220 zaregistrovaných cizinců. 
 
V databázi byly aktualizovány následující třídy rozhodčích: 
 
- seminář rozhodčích nejvyšších tříd - Brno 
- školení a seminář R2 a R3 - Brno 
- školení a seminář R2 a R3 - Choceň 
- školení a seminář R2 a R3 - Vráž u Písku 
- školení a seminář R2 a R3 - Orlová 
- školení a seminář R2 a R3 – Praha 
 
Petru Kašparovskému byla na FIDE kartě bezplatně změněna federace z FIDE na CZE. 
 
Změna federace J. Vaniše 
Pan Josef Vaniš zažádal o převod z nizozemské šachové federace pod českou. V letech 1989 až 2012 
žil v Nizozemsku a před 4 lety se vrátil zpět do ČR. Šachy hraje v Českých Budějovicích za Royal České 
Budějovice. STK i TMK ŠSČR s tímto převodem souhlasí. Podkladové materiály k převodu jsou 
v neveřejných přílohách. 
 
Usnesení 112/32: VV ŠSČR schvaluje převod Josefa Vaniše z Nizozemské šachové federace do ŠSČR. 
 
Usnesení 112/33: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Úkol 112/8: Zaslat na FIDE žádost o převod federace J. Vaniše. 

 

20. Různé 
 
Mezinárodní skladatelská soutěž studií 
ŠSČR byl požádán o finanční příspěvek pro vypisovanou Mezinárodní skladatelskou soutěž studií 
k výročí 60. narozenin Emila Vlasáka a Jaroslava Poláška. 
 
Oba jubilanti jsou v současnosti vůdčími osobnostmi našeho skladebního šachu v kategorii studií. Oba 
jsou držiteli titulu mezinárodní rozhodčí skladebního šachu a reprezentují dobré jméno českého 
šachu v zahraničí. Získali několik ocenění v soutěžích vypisovaných v zahraničí, vedou také několik 
pravidelných rubrik skladebního šachu v šachových časopisech. 

http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80608&onazev=%C5%A0achy%20Ho%C5%A1%C5%A5%C3%A1lkov%C3%A1%20z.s.
http://www.chess.cz/www/informace/komise/ok/prestupy/prestupy-clenu-2016/prestupy-clenu-k-14-10-2016.html
http://www.chess.cz/www/informace/komise/ok/cizinci/registrace-cizincu-2016/registrace-cizincu-k-14-10-2016.html
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=337294949
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=1021516


 
 

 

 

 
Usnesení 112/34: VV ŠSČR schvaluje příspěvek na cenový fond Mezinárodní skladatelské soutěže 
studií Polášek a Vlasák 60 JT ve výši 5.000 Kč. Částka bude součástí rozpočtu ŠSČR 2017 v sekci 
Sdružení šachových problémistů. 
 
Příloha 21: Polášek a Vlasák 60 JT 
 
Termín a místo 113. schůze VV ŠSČR 
Oproti schválenému Plánu práce se termín schůze VV posunul z 22. 11. na 6. 12. Schůze proběhne 
v Praze od 13:30 v zasedací místnosti č. 209. 
 

21. Závěr 
 

Schůze byla ukončena v 19:45. 

 

 

 

.....................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 
 
 
Soupis nových úkolů: 
Úkol 112/1: Stanovit počet delegátů pro Konferenci ŠSČR 2017 podle stavu členské základny k 31. 10. 

2016 – Organizační komise. 

Úkol 112/2: Vypracovat požadavky na rozpočet ŠSČR 2017 – členové VV, předsedové komisí, 

sekretariát. 

Úkol 112/3: Vyřešit téma rozpisu a propozic v SŘ – Legislativní komise. 

Úkol 112/4: Vrátit odvolací poplatek 1.000 Kč na účet ŠA VŠTE České Budějovice – sekretariát. 

Úkol 112/5: Vypracovat smlouvy s kapitány a manažerem reprezentace v rámci rozpočtových 
požadavků – M. Vokáč. 
Úkol 112/6: Dořešit zjištěné formální nedostatky v projektu IT – M. Vokáč, sekretariát. 
Úkol 112/7: Zaslat na FIDE žádost o udělení titulu CM pro Richarda Stalmacha 
Úkol 112/8: Zaslat na FIDE žádost o převod federace J. Vaniše. 
 

Přílohy: 
Příloha 1: Zápis ze 111. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Námitka ŠA VŠTE České Budějovice 

 

Příloha 3: Vývoj a stav členské základny ŠSČR. 
Příloha 4: Připomínky k webu -  R. Borůvka. 
Příloha 5: Poznámky k webu – R. Borůvka. 
Příloha 6: Hospodaření ŠSČR k 30. 9. 2016 



 
 

 

 

Příloha 7: Plán práce 2. čtvrtletí 
Příloha 8: Zpráva z Olympiády - muži  
Příloha 9: Zpráva z Olympiády - ženy 
Příloha 10: Žádost TMK - ženy 
Příloha 11: Zpráva TRM 
Příloha 12: Závěrečná zpráva z ME mládeže 
Příloha 13: Rozpočet ME mládeže reálný 
Příloha 14: Závěrečná zpráva z MS 14 – 18 
Příloha 15: Individuální tréninky 2016/2017 – aktualizace 
Příloha 16: Monitoring září 2016 
Příloha 17: Návrh nájemní smlouvy s KCP 
Příloha 18: Platební a kontraktační podmínky KCP 
Příloha 19: Usnesení Městského soudu v Praze 
Příloha 20: Protokol na zapůjčení šachového materiálu 
Příloha 21: Polášek a Vlasák 60 JT 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 


