
 
 

 

 

Zápis ze 119. schůze VV ŠSČR 

Praha, 12. září 2017 
 

Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Michal Konopka, Zdeněk Fiala 

 

Hosté: Antonín Ambrož (předseda TK), Vlastimil Jansa (trenér reprezentace mužů), František Štross 

(generální sekretář), Josef Novák (předseda RK), Miroslav Veselý (manažer Šdš), Eva Valentová, 

Štefan Sakáč 

  

 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 

Schůzi zahájil ve 13:30 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. 

 

 Schválení zápisu ze 118. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 119/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 118. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 118. schůze VV ŠSČR 
 

 Schválení programu 119. schůze VV ŠSČR 
 

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

2 Schválení zápisu 118. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 119. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam F. Štross 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Žádost o zastřešení MS IPCA 2018 F. Štross 

8 Dotace KŠS z položky rozpočtu V10.8 V. Novotný 

9 Podpora oddílů ŠSČR V. Novotný 

10 Zpráva hospodáře R. Svoboda 



 
 

 

 

11 Zpráva KMK M. Petr 

12 Zpráva úseku reprezentace M. Konopka 

13 Zpráva předsedy STK J. Malec 

14 Vyhlášení výběrového řízení na přepracování příruček pro trenéry A. Ambrož 

15 Online školení trenérů 4. třídy A. Ambrož 

16 Zpráva úseku mládeže Z. Fiala 

17 Zpráva sekretariátu F. Štross 

18 Zpráva předsedy OK F. Štross 

19 Žádost o dotaci na skladatelskou soutěž J. Jelínek 

20 Různé   

21 Závěr   

 

Diskuze: Dohodnuto, že body Zastřešení MS IPCA 2018 a Úsek reprezentace budou předsunuty 

z důvodu přítomnosti hostů E. Valentové, Š. Sakáče a V. Jansy a bod Návrh pravidel pro 

nepodporované reprezentační akce bude přesunut na příští schůzi z důvodu dopracování. Pro účely 

zápisu zůstanou body ve stejném pořadí jako v původním návrhu programu.  

Usnesení 119/2 : VV ŠSČR schvaluje program 119. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 
 

Usnesení per rollam v období 21. 6. - 11. 9. 2017: 

1) VV ŠSČR schválil proplacení předložené faktury za MS mládeže 2017 v Montevideu ve výši 9.132 

USD. 

2) VV ŠSČR schválil přeregistrování oddílu ŠK Rožďalovice z Královéhradeckého do Středočeského 
kraje. 

3) VV ŠSČR prodloužil termín pro podání žádosti o dotaci KŠS do 4. 9. 2017. VV ŠSČR souhlasil s 
vyplacením požadovaných záloh ve výši 5 x 20.000 Kč. 

4) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za ME mládeže 2017 ve výši 8.945 EUR. 

5) VV ŠSČR schválil přestup Tomáše Lakatoše ze SŠZ do ŠSČR. 

 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 



 
 

 

 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

MŠMT 

Po různých letošních peripetiích jsme nakonec obdrželi příslib dotace z programu V ve výši 11,7 mil. 

Kč. Jediným kritériem dělení se vedle zařazení do určitých skupin sportů stala výše členské základny, 

což ukazuje na důležitost registrací nových členů, kde jsme v uplynulých letech i díky přijatým 

opatřením a podporám zaznamenali nárůst u mládeže, nicméně stále máme jako šachové hnutí velké 

rezervy. Začátkem září (!) dostávají první svazy peníze na účet, snad se do konání schůze dočkáme i 

my (dočkali jsme se – pozn. ověř.). Navrhl jsem peníze navíc nad plánovaný rozpočet využít 

především na podporu oddílů, a to tentokrát nejen mládežnických. 

 

Velké rezervy máme jako šachisté i v programu VIII MŠMT pro oddíly pracující s mládeží, kde v 

letošním roce došlo jen k mírnému nárůstu žádostí šachových klubů – sekretariát úspěšné žadatele 

průběžně informoval (s výjimkou TJ, kde si to šachové oddíly musí hlídat samy). MŠMT nakonec 

vyplácelo 2000 Kč za závodníky trénující 2x týdně a 1000 Kč za ostatní děti. S dalším kolem se letos už 

nepočítá.  

Pro příští rok MŠMT počítá s formálním zpřísněním, bude tedy potřeba pečlivě dodržet všechny 

podmínky žádosti hned na první pokus. Kontroluje se např. i to, zda oddíl vybere v dostatečné míře 

oddílové příspěvky, přičemž MŠMT požaduje 100 Kč na dítě a 500 Kč na dospělého. 

 

Rozhodnuto bylo nakonec již i o většině zbývajících programů. Čeká se ještě na program X. Poslední 

zprávy ale říkají, že program IV (údržba a provoz), kde si prostřednictvím ŠSČR zažádaly 2 oddíly, bude 

bez náhrady zrušen. Stejně tak hrozí, že se letos nevyplatí žádné investice (program byl znovu 

vyhlášen v červenci v upravené verzi), a že tedy rozpočtové navýšení kapitoly sportu na 5,7 mld. Kč 

nakonec nepřinese sportu kvůli dotační kauze žádné peníze navíc a skutečnost zůstane zhruba na 

loňských 4,3 mld., což by byla velká škoda.  Touto dobou bývalo navíc zvykem mít již připravené výzvy 

na další rok, k čemuž je patrně zatím daleko. Uvidíme, jak se s touto nelehkou situací MŠMT do konce 

roku popasuje. 

 

ČOV 

Na valné hromadě největší složky ČOV jsem byl zvolen jako zástupce neolympijského sportu do VV 

ČOV (druhým zástupcem složky je starostka Sokola H. Moučková a ve vedení ČOV máme i svého 

místopředsedu, F. Šumana z florbalu). Vedle toho pokračuji v práci v Komisi neolympijských sportů a 

Komisi pro ekonomiku a marketing.      

 

FIDE/ECU 

Delegát ŠSČR Petr Pisk informoval VV ŠSČR o záměrech ECU zavést či rozšířit další turnaje mládeže. 

ŠSČR bude pokračovat v obsazování těch turnajů, které nám připadají nejužitečnější z hlediska 

rozvoje našich talentů. 

 



 
 

 

 

Aktivity předsedy 

Vedle aktivit v ČOV jsem v srpnu navštívil soustředění ÚŠS v Maxově a 9. 9. jsem zahajoval MČR 

mládeže v rapid šachu v Mostě. 

Rozpočet – odměny komisí 

Po ustálení počtu komisí předkládám návrh rozdělení rozpočtu V15_10. Nevyužitou částku z rozpočtu 

navrhuji v rámci celkové úpravy rozpočtu ŠSČR přesunout na jiné aktivity. 

Usnesení 119/3: VV ŠSČR schvaluje rozdělení položky V15.10. – Odměna administrativní práce komisí.  

 

Usnesení 119/4:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy.  

 

Příloha 2: Administrativní práce komisí 

 

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.  

Usnesení 119/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

7. Žádost o zastřešení MS IPCA 2018 
 

Žádost o zastřešení MS IPCA 2018 podala E. Valentová. 

Rádi bychom vás požádali o spolupráci - zastřešení připravovaného 18. MS IPCA tělesně postižených 
šachistů, které je naplánováno v termínu 21. - 30. 6. 2018 v TOP hotelu Praha. Veškeré organizační a 
pracovní úkoly v plném rozsahu zajistí organizační výbor akce. 
 
Zastřešení akce nám bylo doporučeno náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT pane 
Karlem Kovářem. Je to pro nás možnost získání grantu  ze státních prostředků. Tyto finance by nám 
byly směřovány na podúčet účtu Šachového svazu České republiky, který by byl pro 18. MS IPCA na 
nezbytnou dobu otevřen a za nějž by smluvně plně zodpovídal organizátor akce. 
 
Uvedená akce je sportovně-charitativního charakteru a bez této pomoci je nerealizovatelná.  
  
V případě přijetí Vaší spolupráce Vám nabízíme zviditelnění ŠSČR formou reklamy na našich 
propozicích, plakátech, ve veřejnoprávních médiích atd. 
  
Rovněž bychom uvítali pomoc pana Borůvky a zapůjčení elektronických šachovnic. Částku, na které se 
dohodneme, byste nám vyfakturovali. 
  



 
 

 

 

V příloze Vám zasíláme pověření k organizaci 18. MS IPCA, projekt akce a propozice letos konaného 
17. ročníku MS IPCA v Ružomberku. 
 
Diskuze: ŠSČR je ochoten pomoci, nicméně je třeba předem vyjasnit vzájemné vztahy a garance tak, 
aby byly splněny všechny podmínky dotačních programů z MŠMT i Prahy. Dojednáním detailů byl 
pověřen hospodář R. Svoboda. 
 
Usnesení 119/6: VV ŠSČR vzal na vědomí žádost E. Valentové o zastřešení MS IPCA 2018 a pověřuje R. 
Svobodu dojednáním detailů. 
 
Úkol 119/1: Dojednat detaily ohledně zastřešení MS IPCA 2018 – R. Svoboda. 

 

8. Dotace KŠS z položky rozpočtu V10.8 

O dotacích pro KŠS z položky rozpočtu V10.8 informoval V. Novotný. 

Ke konci srpna splnily všechny KŠS podmínky dotace z položky V10.8 – Organizace sportu v KŠS.  

 

Každým dnem čekáme rozhodnutí MŠMT k dotaci z programu 5 pro ŠSČR, ze kterého bude letos 

dotace krajům (včetně KTCM) vyplácena. Zatím máme k dispozici pouze vzorové rozhodnutí z webu 

MŠMT. Předpokládáme, že příspěvek bude krajským svazům vyplacen na základě vystavené faktury. 

Stejně tak bude postupováno u příspěvku ŠSČR na činnost KCTM.  Faktura bude vystavena na základě 

smlouvy uzavřené mezi ŠSČR a KŠS či na základě objednávky. Forma a rozsah smlouvy a také doklady 

doložené k fakturám bude ještě upřesněn dle podmínek MŠMT.  

 

Usnesení 119/7: VV ŠSČR schvaluje žádosti všech 14 KŠS o příspěvek na organizaci sportu, přiděluje 

každému KŠS částku 35 700 Kč a pověřuje F. Štrosse zpracováním podmínek vyplacení příspěvku KŠS 

v souladu s podmínkami programu V. 

 

Úkol 119/2: Zpracovat podmínky k vyplacení příspěvku KŠS v souladu s podmínkami programu V – F. 

Štross. 

 

Příloha 3: Přehled žádostí KŠS 

 

9. Podpora oddílů ŠSČR 

O chystané podpoře oddílů ŠSČR podal zprávu V. Novotný. 

Vzhledem k vyšším příjmům rozpočtu, než byly plánovány, vyhlašuje ŠSČR program na podporu 

oddílů ŠSČR. K zařazení do programu je potřeba přihlásit se do konce října a vyplnit jednoduchou 



 
 

 

 

tabulku o aktivitách oddílu. Na základě došlých přihlášek rozdělí ŠSČR během listopadu mezi žadatele 

3 miliony Kč. Na přidělené částky vystaví oddíly následně ŠSČR fakturu.  

 

Program připomíná oddílům, jak důležitá je z pohledu státu registrace členů ve sportovních oddílech 

– na neregistrované dotace nechodí. Zároveň chceme motivovat k větší aktivitě a péči o své členy a 

jejich šachové vyžití.   

 

Usnesení 119/8: VV ŠSČR schvaluje projekt Podpora oddílů ŠSČR.  

 

Úkol 119/3: Zfinalizovat tabulku žádosti na podporu oddílů a zveřejnit projekt na webu – sekretariát. 

 

Příloha 4: Podpora oddílů ŠSČR – vyhlášení 

 

Příloha 5: Podpora oddílů ŠSČR – žádost 

 

10. Zpráva hospodáře 

Svou zprávu předložil. R. Svoboda. 

Hospodaření ŠSČR k 31. 8. 2017 

Vývoj hospodaření ve většině výdajových položek odpovídá schválenému rozpočtu svazu. U 

některých položek dojde k mírnému šetření výdajů, které se nyní dají odhadnout na cca 400 000 Kč. 

To bude postupně kompenzováno VV schvalovanými mimořádnými výdaji. 

Hlavní rozdílu proti schválenému rozpočtu budou v příjmové části, kde došlo k navýšení plánovaných 

příjmů ve všech třech hlavních dotačních programech MŠMT. Zde je celkové navýšení oproti rozpočtu 

3 649 300 Kč. K navýšení došlo i u daru ČOV, který je proti plánu vyšší o 463 000 Kč. Naopak propad 

bude u výnosů z reklamy, kde sponzor extraligy neprodloužil smlouvu, tj. – 150.000 Kč. Celkově se dá 

očekávat na konci roku navýšení příjmů o necelé 4,0 mil. Kč. 

Rozdělení dotací MŠMT z programu IV a V 

Rozdělení dotací z programu IV nebylo dosud zveřejněno. Dle informace z MŠMT mají být 

v nejbližších dnech zveřejněny nové informace o tomto programu. 

V programu V proběhlo 2. kolo dělení dotací. Oficiální rozhodnutí o přidělení dotace Šachový svaz 

ještě neobdržel. Výše dotace v programu V je 11.709.600 Kč. 

Podmínky vyúčtování dotací z MŠMT se výrazně zpřísnily. V souvislosti s tím budeme nyní řešit dva 

významné problémy. Za první schopnost profinancovat a následně vyúčtovat navýšené dotace. Za 

druhé naplnit nejkomplikovanější podmínku MŠMT, kterou je povinnost dodržet strukturu 



 
 

 

 

jednotlivých výdajových položek rozpočtu, který jsme podávali společně se žádostí na MŠMT, na 90% 

u každé položky jednotlivě. Zde jsou ovšem stále nejasnosti a samotní úřednici MŠMT netuší, jak se 

bude při vyúčtování postupovat, protože členění rozpočtů, které svazy na MŠMT předkládaly, vůbec 

neodpovídají formuláři, který máme při vyúčtování vyplnit. Dle sdělení z MŠMT, teprve tvoří pokyny k 

vyúčtování. Nyní je jisté, že rozpočet ze žádosti o dotaci na MŠMT lze upravit, aby odpovídal 

závěrečnému vyúčtování. Aby MŠMT vydalo nové rozhodnutí, je nutno o změnu písemně zažádat 

nejpozději do 15. 11. Z toho vyplývá, že nejpozději na začátku listopadu musíme mít víceméně 

uzavřenu strukturu výdajů za celý rok. 

Z přehledu vyúčtování vyplývá, že stávající naplánované uznatelné výdaje jsou nižší než poskytnuté 

dotace o cca 450 tis. Kč. Odhadované snížení některých výdajových položek lze kompenzovat 

zvýšeným obratem u mezinárodních akcí mládeže (MS Brazílie a MS Uruguay, ME Rumunsko), cca 

700 tis. Kč. 

Abychom byli schopni dotaci vyúčtovat, bylo by vhodné zvýšit výdaje svazu o nejméně 1,0 mil. Kč, což 

činíme projektem Podpory oddílů ŠSČR. 

S výjimkou pobočných spolků nepřipouští MŠMT poskytnutí dotace dalším subjektům. Pokud např. i 

oddíl má dostat od svazu finanční prostředky, musí se tak dít na základě smlouvy, kdy subjekt pro 

svaz realizuje nějakou službu, kterou bude fakturovat. S ohledem na výše uvedené bude asi 

jednodušší, když KŠS nedostanou dotaci, kterou budou muset vyúčtovat, jako tomu bývalo 

v dřívějších letech u CTM, ale pro svaz vykonají službu, kterou vyfakturují (viz usnesení u bodu 8). 

Nyní čekám na odpověď z MŠMT, zda bude možné takto postupovat a především, zda bude možné 

takový výdaj jednoduše zaúčtovat jako službu a kde se bude uvádět do formuláře vyúčtování. 

Krajské šachové svazy budou o podrobnostech přidělení prostředků na KTCM a na příspěvek na 

organizaci sportu informování samostatným dopisem. 

Pojištění statutárních orgánů svazu 

Jednám s pojišťovnou Kooperativa o uzavření pojištění statutárních orgánu Šachového svazu ČR. 

Požadavkem je, aby se pojistka vztahovala i na statutární orgány krajských šachových svazů. 

V současnosti se projednávají pojistné limity a očekávám předložení pojistné smlouvy. Předpokládám 

uzavření pojistné smlouvy do konce roku.  

Usnesení 119/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 

Úkol 119/4: Uzavřít smlouvu na pojištění statutárních orgánů svazu – R. Svoboda. 

Příloha 6: Hospodaření ŠSČR k 31. 8. 2017 

11. Zpráva předsedy KMK 
 



 
 

 

 

Zprávu KMK uvedl M. Petr. 
 
S obrovským ohlasem médií se setkala účast Davida Navary na turnaji v St. Louis, kde porazil Garriho 
Kasparova. Během turnaje vycházely pravidelné články a reportáže v médiích (idnes.cz, Český rozhlas, 
Česká televize, Lidové noviny a další). Partie s Kasparovem se dostala na titulní stranu nejčtenějšího 
webu v ČR, seznam.cz, kde byl nejspíš vůbec první online přenos ze šachů. Pro zajímavost, duel byl 
označen za vyrovnaný :-) 

Na místě konání Radim Borůvka fotil a natáčel rozhovory s Davidem Navarou, které se pak dostaly do 
zpravodajství České televize. I po turnaji zájem médií neutichal – za zmínku stojí rozhovor Davida pro 
Lidové noviny nebo velmi zajímavý rozhovor pro novinky.cz. 

Usnesení 119/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK.  

Příloha 7: Newsletter 7/2017 

Příloha 8: Newsletter 8/2017 

Příloha 9: Newsletter 9/2017 

Příloha 10: Monitoring červen 2017 

Příloha 11: Monitoring červenec 2017 

Příloha 12: Monitoring srpen 2017 

12. Zpráva úseku reprezentace 
 

Zprávu úseku reprezentace okomentoval M. Konopka. 

Navrhujeme rozšířit Komisi reprezentačního úseku o zástupkyni ženské reprezentace (případné 

kandidátky Sikorová, Havlíková nebo Rodshtein), která by se vyjadřovala především k otázkám 

ženského šachu. 

Nominace mužského týmu ČR na ME družstev v Chersonissosu (27. 10. – 7. 11. 2017) – Navara, 

Láznička, Hráček, Štoček, Plát. 

Kapitán: Vlastimil Jansa 

Nominace ženského týmu ČR na ME družstev v Chersonissosu (27. 10. – 7. 11. 2017) – Worek, 

Havlíková, Olšarová, Novosadová, Rodshtein. 

Kapitán: Petr Hába 

Nominace mužského týmu na Mitropa Cup v Balatonszarszó (17. 9. – 25. 9. 2017): 

Krejčí, Kriebel, Ponížil, Žilka, Kraus. 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/447229-kasparova-jsem-ubranil-rika-nejlepsi-cesky-sachista-david-navara.html


 
 

 

 

 

Nominace ženského týmu na Mitropa Cup v Balatonszarszó (17. 9. – 25. 9. 2017): 

Miturová, Richterová, Zpěváková, Koubová.  

Vedoucí výpravy Konopka, Hába 

 

Ve dnech 26. 8. - 30. 8. proběhlo ve Vráži u Písku reprezentační soustředění mužů, kterého se 

zúčastnili zástupci mužské reprezentace Navara, Láznička, Hráček, Michalík, Plát, Krejčí, Žilka, Polák a 

Ponížil, zástupci juniorské reprezentace Thai Dai Van Nguyen a Vykouk, a reprezentantka Worek. 

Zpráva ze soustředění v příloze. 

Ve dnech 31. 8. – 3. 9. proběhlo v Říčanech u Prahy reprezentační soustředění žen, kterého se 

zúčastnily reprezentantky Olšarová, Rodshtein, Sikorová, Havlíková a Novosadová. Zpráva ze 

soustředění v příloze.  

Ve dnech 21. – 31. 8. proběhlo v Pocos de Caldas (Brazílie) mistrovství světa kadetů v kategoriích U8, 

U10 a U12. Naši reprezentanti dosáhli následujících výsledků: Brožka – U10 – 5/11, 53. místo, Dobsa 

– U10 dívky – 4,5/11, 50. místo, Hrbek – U12 – 5,5/11, 47. místo, Lhotská – U12 dívky – 7,5/11, 7. 

místo. 

Ve dnech 16. – 24. 8. proběhlo v Rymanow Zdroj mistrovství Evropy družstev juniorských družstev. 

Jak v kategorii chlapců, tak v kategorii dívek obsadily naše týmy 12. místo. Juniorský tým hrál ve 

složení Vykouk, Havelka, Kožúšek a Zeman, juniorky pak Pýchová a Kaňáková. Závěrečné zpráva 

z obou kategorií jsou v příloze. 

Diskuze: V. Jansa hovořil o spolupráci s D. Navarou a jeho posledních výsledcích na Světovém poháru 

a na rapid a bleskovém turnaji v Saint Luis. 

Usnesení 119/11: VV ŠSČR jmenuje O. Sikorovou členkou Komise reprezentačního úseku. 

Usnesení 119/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace. 

Příloha 13: Závěrečná zpráva z ME juniorských družstev – chlapci 

Příloha 14: Závěrečná zpráva z ME juniorských družstev – dívky 

Příloha 15: Zpráva úseku reprezentace mládeže 

Příloha 16: Závěrečná zpráva ze soustředění mládeže do 16 let v Kunžaku 

Příloha 17: Zpráva ze soustředění ženské reprezentace 



 
 

 

 

13. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu STK předložil J. Malec. 

Byly uzavřeny přihláška družstev pro ligovou sezónu 2017/2018. V důsledku vyššího (než je obvyklé) 

počtu převodů práva účasti i prostého odmítnutí bylo realizováno několik přesunů družstev ve 

skupinách (což se promítlo do aktualizace Rozpisů). Losovací schůze proběhla v komorním prostředí 

22. července v Pardubicích. V současné době finišuje kompletace soupisek (termín 15.9.). 

V rámci Czech Open proběhly v Pardubicích turnaj MČR jednotlivců v rapidu (19. - 20. 7.) a turnaje se 

statutem MČR čtyřčlenných družstev (13. - 16. 7.), MČR v bleskovém maratónu (17. - 18. 7.), MČR v 

bughouse (15. 7.) a MČR ve Fischerových šachách (18. 7.). 

Byly zveřejněny propozice Poháru ČR v rapid šachu družstev (23. 9.) a MČR v bleskovém šachu 

družstev (24. 9.). 

Proběhlo MČR seniorů (Rychnov nad Kněžnou 19. - 27. 8.). 

Byl vypsán seriál GP 2017/2018 v rapidu a vypsán i vyhodnocen konkurz turnajů seriálu. K datu 
konání schůze již 2 turnaje proběhly. 

Usnesení 119/13: VV ŠSČR schvaluje dotaci cenového fondu 11. ročníku (2017/2018) seriál Grand Prix 
ČR v rapid šachu ve výši 27.500 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/14: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2017/2018 (příspěvek na účast 

v Evropském poháru družstev) ve výši 25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/15: VV ŠSČR určuje úkoly k zajištění reprezentativního průběhu Extraligy a 

odpovědnost za jejich naplnění přiděluje jednotlivým složkám ŠSČR. 

Usnesení 119/16: VV ŠSČR schvaluje rozpočet finálového trojkola Extraligy 2017/2018 a zavazuje 

rozpočet ŠSČR 2018 výdajem pro daný účel v rámci položky V2.13 v maximální výši 40.000 Kč. 

Usnesení 119/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR mužů 2018 ve výši 350.000,- Kč a 

zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 seniorů“ ve výši 20.000 Kč a 

zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli na „MČR mužů a žen v rapid šachu 2018“ ve 

výši 40.000 Kč, kterou STK rozdělí ve dvou vypsaných konkurzech dle vlastního uvážení. (pozn. 

zapisovatele: revokováno dle usnesení 120/1 ze 120. schůze VV ŠSČR) 

Usnesení 119/20: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 v rapid šachu družstev“ ve výši 

20.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 



 
 

 

 

Usnesení 119/21: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 v bleskovém šachu družstev“ ve 

výši 20.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/22: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 juniorů a dorostenců“ ve výši 

100.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/23: VV ŠSČR schvaluje částečnou úhradu nákladů účastnic „MČR 2017 juniorek a 

dorostenek. ŠSČR uhradí pořadateli vklad a ubytování přímo postupujících a krajských přebornic dle 

skutečné účasti hráček. 

Usnesení 119/25: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 v rapid šachu juniorů a juniorek“ 

ve výši 10.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/26: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 H/D 8“ ve výši 15.000 Kč a zavazuje 

tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/27: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „M Moravy a Slezska 2018 mládeže“ ve výši 

25.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/28: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „M Čech 2018 mládeže“ ve výši 25.000 Kč a 

zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/29: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „M Čech 2018 H/D 8 a 10“ ve výši 15.000 Kč a 

zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/30: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 družstev starších žáků“ ve výši 

15.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/31: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 družstev mladších žáků“ ve výši 

15.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/32: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2018 v rapidu H/D 12, 14, a 16“ ve výši 

10.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/33: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „Republikové kolo Přeboru škol“ ve výši 90.000 

Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2018. 

Usnesení 119/34: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 

 

14. Výběrové řízení na přepracování příruček pro 
trenéry 
 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na přepracování příruček pro trenéry předložil A. Ambrož. 

Trenérská komise připravila nabídku pro trenéry. Cílem je modernizovat velmi úspěšnou trenérskou 

pomůcku autorů Evžena Gonsiora a Bohuslava Skácela. Tři metodické příručky pro trenéry vyšly v 



 
 

 

 

letech 1986-89 v písemné formě. Krátce po jejich vzniku byly použity v tréninku Davida Navary a 

mnoha dalších pozdějších mistrů šachu.  

Cílem soutěže je převést příručky do elektronické podoby, za současné aktualizace použitých příkladů 

při zachování metodického a pedagogického obsahu, aby i dnes mohly být použity pro tvorbu 

tréninkových plánů. Přeměna všech tří příruček proběhne na 3 etapy („Šachy pro trenéry IV. třídy“ 

v první etapě). 

 

ŠSČR vybízí trenéry k vytvoření vzorových lekcí a přihlášce do výběrového řízení, které bude 

zveřejněno na webu.   

 

Vítěze výběrového řízení vybere komise ve složení A. Ambrož, M. Konopka, M. Vokáč do 31. 12. 2017. 

Vítěz realizuje přeměnu příručky pro trenéry IV. třídy na základě uzavřené smlouvy se ŠSČR, 

předpokládá se realizace do 6 měsíců po uzavření smlouvy. 

Usnesení 119/35: VV ŠSČR schvaluje podmínky veřejné soutěže na aktualizaci metodických materiálů. 

Úkol 119/5: Vyhlásit výběrové řízení na přepracování příruček pro trenéry na webu  –  sekretariát. 

 

15. Online školení trenérů 4. třídy 
 

Návrh na uspořádání online školení trenérů 4. třídy zaslal M. Beil. 

 

1. Plán fungování online školení: 

 

a) Přihlášení 

- bannery na webu ŠSČR, články na internetu, rozeslání odkazu emailem 

- přihlášení jednoduchým formulářem (podmínkou věk minimálně 14 let, členství v ŠSČR, poskytnutí 

kontaktních údajů) 

- obdržení přístupových údajů do studijního prostředí 

 

b) Studijní materiály 

- úvodní video Marka Vokáče 

- dvě videa Evžena Gonsiora 

- prezentace Miroslava Hurty o Vedení kroužku 

- prezentace Miroslava Hurty o Historii a struktuře ŠSČR 

- je možné připravit souhrnný materiál k přípravě na zkoušky od Martina Beila 

(materiály by byly seřazené po sobě jako jednotlivé kroky; po projití jednoho kroku by se zpřístupnil 



 
 

 

 

další krok; kdykoliv možné vrátit se k předchozím krokům) 

- odkazy na další doporučené studijní materiály (Rukověť trenéra šachu, články a další) 

 

c) Online zkouška 

- 32 otázek rozdělených do tří oblastí (8 x Pedagogika, 8 x Obecné znalosti, 16 x Odborné znalosti) 

- náhodné generování testu  z databáze otázek (60 x Pedagogika, 60 x Obecné znalosti, 60 x Odborné 

znalosti teoretické, 60 x Odborné znalosti na základě diagramů, generování otázek vždy z určité 

skupiny otázek) 

- test je možné vyhodnocovat buď podle bodů (za každou otázku 2 až 5 bodů podle obtížnosti k   

úspěšnému složení testu potřeba aspoň 75 bodů ze 100), anebo podle počtu správných odpovědí 

(zapotřebí minimálně 24 správných odpovědí z 32 otázek, tedy 75 %) 

- není problém v případě potřeby navýšit počet otázek v testu i na 40 (námět k diskusi) 

- možnost dát si nejdřív vzorový test na zkoušku (ale až po projití studijních materiálů) 

- po neúspěšném pokusu u zkoušky se zobrazí celý test a ukázání správných odpovědí 

- při neúspěšném pokusu u zkoušky možnost opakovat zkoušku po 30 dnech 

- po úspěšně zvládnuté zkoušce automatické avízo pro pracovníka na Svazu 

- vystavení potvrzení pro nového trenéra, zaslání osvědčení poštou 

 

2. Aktuální stav: 

- Martin Beil pracuje na kompletaci testových otázek (momentálně hotovy cca tři čtvrtiny) 

- Marek Vokáč pracuje na zhotovení úvodního videa 

- programátor Jakub Jelen pracuje na vytvoření studijního prostředí a na aktualizaci testovacího 

prostředí 

- webmaster Radim Borůvka je ochotný spolupracovat a konzultovat 

- je možné oslovit grafika Vladimíra Fišera (záleží na tom, jestli chceme do grafiky investovat) 

- jako konzultant testových otázek je ochotný Miroslav Hurta, čekám na odpověď od Michala 

Novotného a Pavla Chrze, ochotní konzultovat jsou také Antonín Ambrož a Marek Vokáč 

- zajistím další testování a následné hodnocení studijního i testovacího prostředí včetně kompletních 

240 testových otázek se vzorkem minimálně 10 šachistů (různorodost trenérská, výkonnostní i 

věková), s řadou dalších pak testování samotného testu v rámci vylaďování prostředí 

 



 
 

 

 

3. Časový harmonogram: 

- zjištění stavu a zpracovaných vstupů – do konce července 2017 HOTOVO 

- vytvoření funkčního plánu přípravy a fungování online školení – do konce srpna 2017 HOTOVO 

- sestavení týmu lidí a domluvení rolí – do konce srpna 2017 HOTOVO 

- vytvoření základu testových otázek – do konce srpna 2017 HOTOVO (cca 75% otázek hotovo) 

- kompletace všech testových otázek a studijních materiálů – do konce září 2017 

- podrobné připomínkování a ladění testových otázek – do konce října 2017 

- zprovoznění zkušebního a testovacího prostředí – do konce října 2017 

- vyladění celého systému – do konce listopadu 2017 

- rezerva pro jistotu – do konce prosince 2017 (v případě nutnosti by šlo udělat i bez této rezervy) 

Usnesení 119/36: VV ŠSČR bere na vědomí informace o online školení 4. třídy. 

 

16. Zpráva úseku mládeže 
 

Zprávu KM předložil Z. Fiala. 

Jednání Komise mládeže probíhala od června do září formou elektronické pošty. Komise mládeže 

schválila Rozpis Extraligy mládeže a 1. ligy mládeže 2017/2018. Po přihlášení oprávněných družstev 

komise mládeže rozdělila družstva do skupin a řízení se ujali příslušní vedoucí skupin. Komise 

mládeže schválila propozice Mistrovství ČR juniorek a dorostenek a Polofinále Mistrovství ČR juniorů 

a dorostenců.  

V současné době se již oprávnění účastníci přihlašují na podzimní Mistrovství Čech mládeže do 16 let, 

Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let a Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let.  

Ve dnech od 18. do 27. srpna uspořádala Šachová škola Světlá nad Sázavou Mistrovství EU mládeže 

2017. Soutěž byla velice dobře obsazená a naši talenti měli dobrou možnost porovnat se se 

zahraniční konkurencí. Na Mistrovství EU dominovali především talenti z Polska a dívky ze Slovenska. 

Příští ročník se uskuteční opět v Koutech nad Desnou v termínu od 6. do 15. srpna 2019. 



 
 

 

 

Ve dnech od 9. do 10. června uspořádal Šachový klub Most Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže. 

Dne 8. září 2017 se v Mostě uskutečnila rozšířená schůze Komise mládeže ŠSČR. Schůze komise se 

věnovala především soutěžím družstev i jednotlivců mládeže v roce 2018. 

Usnesení 119/37: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku mládeže. 

 

17. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Na MŠMT byla koncem června odeslána účetní závěrka ŠSČR za rok 2016 a výroční zpráva. 

Na MŠMT byla začátkem července odevzdána nová žádost o dotaci v programu V. 

Krajským šachovým svazům byla z důvodu pozdržené dotace programu V zaslána žádost o pozdržení 
vyplacení krajských členských příspěvků až do obdržení dotace. S výjimkou KŠS Vysočina všechny 
kraje s pozdržením platby souhlasily. K 6. 9. byly všechny platby za krajské členské příspěvky již 
krajům vyplaceny. 

Proběhly registrace, platby a případné zajištění letenek na následující reprezentační akce: ME 
družstev v Řecku (Kréta), MS kadetů v Brazílii (Pocos de Caldas), MS mládeže v Uruguay 
(Montevideo), ME mládeže v Rumunsku (Mamaia), Mitropa Cup v Maďarsku (Balatonszarszo) a EKP 
v Turecku (Manavgat). 

Proběhlo vyúčtování ME jednotlivců. 

FIDE schválila tituly GM pro Vojtěcha Pláta a Vítězslava Rašíka, dále titul FA pro Kateřinu Šmajzrovou 
a tituly FM pro Jana Svatoše a Martina Simeta. Ke schválení byla zaslána žádost o titul IM pro Jakuba 
Půlpána. 

Delegát ŠSČR Petr Pisk byl přihlášen na 88. kongres FIDE konaný v říjnu v Turecku. 

Byla vyřízena licence rozhodčího pro Tomáše Trejbala a Jana Sikoru. 

Byla proplacena faktura FIDE za první pololetí roku 2017. 

Probíhají přípravy na zahájení nového školního roku projektu LearningChess. Připravuje se soutěž o 
ceny, probíhají překlady všech velmistrovských lekcí a pracuje se na spuštění systému PayPal pro 
platící uživatele. 

Online materiál byl zapůjčen na turnaje v Českých Budějovicích, v Praze a Pardubicích. 

Byl zakoupen vozík na přepravu online materiálu. 



 
 

 

 

K 31. 8. vypršelo zmocnění F. Štrosse samostatně jednat za ŠSČR. V usnesení je návrh na prodloužení 
tohoto zmocnění o 1 rok. 

Usnesení 119/38: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období 1. 9. 
2017 až 31. 8. 2018 dle přiloženého zmocnění. 

Usnesení 119/39: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 

Příloha 18: Zmocnění F. Štrosse 

18. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

 

Neuhrazené jarní oddílové faktury´ 
K. 7. 9. neuhradil jarní fakturu za členské příspěvky oddíl TJ Sokol Kšice (1.955 Kč). Všem jeho členům 
bylo pozastaveno členství a přestupy do jiných oddílů. 
 
Přestupy a registrace cizinců 
Přestupní termín skončil 31. 8. Vyřízeno bylo 361 přestupů, 5 přestupů se ještě řeší. Registrací cizinců 
je 119. Přehled všech přestupů a registrací cizinců je v přílohách této zprávy. 
 
Individuální člen 
ŠSČR má nového (a jediného) individuálního člena. Je jím Tomáš Hoffmann.  
 
Změna federace Tomáše Lakatoše 
Na FIDE byla podána schválená žádost Tomáše Lakatoše o přestup ze SŠZ do ŠSČR. 
 
Aktualizace trenérských a rozhodcovských tříd 
V databázi byly aktualizovány třídy trenérů ze školení 2., 3. a 4. třídy v Havlíčkově Brodě a třídy 
rozhodčích ze semináře a školení 1. tříd v Pardubicích, ze semináře rozhodčích FIDE v Praze, ze 
semináře a školení 3. tříd v Liberci a ze semináře a školení 2. a 3. tříd v Praze. 
 
Diskuze: V. Novotný upozornil na problematiku GDPR, což je nová revoluční legislativa EU o ochraně 
osobních údajů, která začne platit od 25. května 2018. 
 
Usnesení 119/40: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 
Příloha 19: Přestupy 2017 
 
Příloha 20: Registrace cizinců 2017 

                                        

https://www.gdpr.cz/gdpr/


 
 

 

 

20. Žádost o dotaci na skladatelskou soutěž 
 
Žádost o dotaci na skladatelskou soutěž zaslal J. Jelínek. 

Za Sdružení šachových problémistů vás oslovuji v následující záležitosti: 

Slovenská organizácia kompozičného šachu (SOKŠ) se na nás obrací jménem předsedy Mariána 
Križovenského se žádostí o posouzení možnosti uspořádat mezinárodní skladatelskou soutěž 
Československo 100 ve dvojtažkách a pomocných matech u příležitosti stého výročí vzniku 
společného státu v r. 2018. Přikládám v pdf "propozicie CSR 100" obdržené ze slovenské strany 
v jejich předběžném návrhu, které alej e nutno ještě patřičně upravit. Náš protinávrh též přikládám 
("upravené propozice ČSR 100"). Hlavní břímě odpovědnosti by nicméně leželo na slovenské SOKŠ. 
SŠP by přispělo svým dílem nutným ke zdárnému průběhu celé soutěže. 

Soutěž jsme připraveni jako SŠP se slovenskou stranou společně organizačně a věcně zajistit s tím, že 
navrhujeme, aby pro tento případ českým spolupořadatelem (partnerem SOKŠ)  byl oficiálně Šachový 
svaz ČR  jako nejvyšší orgán veškerého šachového hnutí na území ČR. Slovenská Nadace 42 zajišťuje 
propagační záležitosti a sponzorství na slovenské straně, případně i na české straně, pokud dojde 
v této věci ke vzájemné dohodě s SŠP. 

Soutěž má být finančně dotována, jak navrženo v propozicích. Proto bychom uvítali stanovisko ŠSČR, 
zda je připraven se tohoto projektu zúčastnit a navrženou částku Kč 6.250 (případně jinou) pro tento 
účel do rozpočtu ŠSP příštího roku zahrnout jako jednu z položek dotace pro rok 2018. SŠP pak 
zabezpečí vlastní soutěž, její propagaci, rozhodčího a publikaci výsledku ve vzájemné koordinaci se 
slovenskou stranou tak, aby se činnosti duplicitně neopakovaly. Zaslání finančních cen by zůstalo 
v gesci ŠSČR, pokud se nedohodneme jinak.  Věcné ceny a diplomy bychom řešili po své vlastní linii, 
resp. po dohodě se slovenskou stranou. 

Usnesení 119/41: VV ŠSČR zavazuje rozpočet ŠSČR 2018 částkou 6.250 Kč na skladatelskou soutěž 
Československo 100 ve dvojtažkách a pomocných matech. 

21. Různé 
 
Úsek mládeže - Šachy do škol 
M. Veselý podal zprávu o projektu Šachy do škol. 
 
V rámci Mistrovství ČR družstev školních týmů se v úterý 20. 6. uskutečnil seminář Šachy do škol. 

Zúčastnilo se ho 15 zájemců z řad učitelů a trenérů. Akce proběhla v učebně univerzity T. Bati ve Zlíně 

hned vedle Kongresového sálu, takže se mohli zúčastnit i vedoucí výprav, kteří přijeli na republikový 

přebor. Témata účastníky zaujala a v průběhu semináře probíhala živá diskuze, z které vyplynuly i 

náměty na zlepšení. 



 
 

 

 

V průběhu léta probíhaly práce na vytvoření průvodní prezentace pro učitele a trenéry, kteří využívají 

výukový program Learningchess.net. Cílem tohoto manuálu je seznámit uživatele s tímto programem, 

s jeho funkcemi a usnadnit tím jeho začlenění do šachové výuky. 

Koncem srpna proběhla v Praze schůzka s p. Nemergutem z Prvé šachové. Na Slovensku projekt Šach 

na školách nefunguje a chystá se jeho restart. Získali podporu ministerstva a chtějí jít cestou šachy 

jako povinný předmět. Do zkušebního školního roku se má vybrat 80 škol z celého Slovenska, kde 

bude výuka testována. Dalším tématem bylo financování akcí z fondů Visegrádské čtyřky. 

Usnesení: 119/42: VV ŠSČR schvaluje příkazní smlouvu pro M. Veselého. 

Usnesení 119/43: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol 

Termín 120. schůze VV ŠSČR 
120. schůze VV ŠSČR proběhne 17. října v Praze na Strahově od 13:00. 
 

22. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 21:00. 

 

 

.....................................          ..................................... 

Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 

 

Soupis nových úkolů: 

Úkol 119/1: Dojednat detaily ohledně zastřešení MS IPCA 2018 – R. Svoboda. 

Úkol 119/2: Zpracovat podmínky k vyplacení příspěvku KŠS v souladu s podmínkami programu V – F. 

Štross. 

Úkol 119/3: Zfinalizovat tabulku žádosti na podporu oddílů a zveřejnit projekt na webu – sekretariát. 

Úkol 119/4: Uzavřít smlouvu na pojištění statutárních orgánů svazu – R. Svoboda. 

Úkol 119/5: Vyhlásit výběrové řízení na přepracování příruček pro trenéry na webu  –  sekretariát. 

 

Přílohy: 
 

Příloha 1: Zápis ze 118. schůze VV ŠSČR 

Příloha 2: Administrativní práce komisí 

Příloha 3: Přehled žádostí KŠS 

Příloha 4: Podpora oddílů ŠSČR – vyhlášení 



 
 

 

 

Příloha 5: Podpora oddílů ŠSČR – žádost 

Příloha 6: Hospodaření ŠSČR k 31. 8. 2017 

Příloha 7: Newsletter 7/2017 

Příloha 8: Newsletter 8/2017 

Příloha 9: Newsletter 9/2017 

Příloha 10: Monitoring červen 2017 

Příloha 11: Monitoring červenec 2017 

Příloha 12: Monitoring srpen 2017 

Příloha 13: Závěrečná zpráva z ME juniorských družstev – chlapci 

Příloha 14: Závěrečná zpráva z ME juniorských družstev – dívky 

Příloha 15: Zpráva úseku reprezentace mládeže 

Příloha 16: Závěrečná zpráva ze soustředění mládeže do 16 let v Kunžaku 

Příloha 17: Zpráva ze soustředění ženské reprezentace 

Příloha 18: Zmocnění F. Štrosse 

Příloha 19: Přestupy 2017 

Příloha 20: Registrace cizinců 2017 
 

Příloha 20: Registrace cizinců 2017 


