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Zápis z 87. schůze VV ŠSČR 

Praha, 25. 3. 2014 

Přítomni:  Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Ladislav Palovský, 

Milan Šindelář, Petr Buchníček,  

Hosté: Jan Lamser (prezident ŠSČR), František Štross (sekretář ŠSČR), Vladimír Křivánek (adm. 

pracovník ŠSČR), Jiří Novák (předseda MKŠS), Jan Židů (předseda SKŠ v ČR), Miloslav Partl (člen RK 

ŠSČR) 

Omluven:  Petr Záruba 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Schůzi zahájil v 17:00 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Petr Pisk.  

2. Schválení zápisu z 86. schůze VV ŠSČR 
K zápisu nebyly připomínky.  

Usnesení 87/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 86. schůze VV ŠSČR. 

Příloha 1: Zápis z 86. schůze VV 

3. Schválení programu 87. schůze VV ŠSČR 
 

1 - Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 - Schválení zápisu 86. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 - Schválení programu 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 - Potvrzení usnesení per rollam P. Pisk 

5 - Termínový kalendář P. Pisk 

6 - Zpráva sekretariátu P. Pisk 

7 - Kontrola úkolů P. Pisk 

8 - Zhodnocení konference ŠSČR 2014 V. Novotný 

9 - Zřízení odborných komisí VV ŠSČR a jejich působnosti V. Novotný 

10 - Revize legislativy z pohledu nových Stanov ŠSČR P. Buchníček 

11 - Zpráva hospodáře  R. Svoboda 

12 - Zřízení komise pro přípravu ekonomických a účetních předpisů R. Svoboda 

13 - Cena a distribuce publikací vydávaných ŠSČR  R. Svoboda 
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14 - Schválení inventury majetku včetně návrhu na vyřazení části P. Pisk 

15 - Zpráva předsedy KR, KK a OK L. Palovský 

16 - Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 

17 - Zpráva KMK M. Šindelář 
18 - Zpráva KM 
19 – Zpráva STK J. Havlíček 

20 - Stížnost na pořadatele Mistrovství Čech mládeže 2013 ( ŠK ORTEX Hradec Králové) P. Pisk 

21 - Smlouva reprezentačního trenéra mládeže P. Pisk 

22 - Zhodnocení MČR v bleskovém šachu 2013, příprava MČR v bleskovém šachu 2014 P. Pisk 

23 - Různé 
 24 - Závěr 
  

Usnesení 87/1: VV ŠSČR schvaluje přidání nového bodu č. 19 – Zpráva STK do programu jednání. 

Usnesení 87/2:  VV ŠSČR schvaluje program 87. schůze VV ŠSČR.  

4.  Potvrzení hlasování per rollam 

VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: 

 

Usnesení 87/3: VV ŠSČR schvaluje přijetí oddílu Mukařovská šachová škola za člena ŠSČR (schváleno 7. 

2. 2014). 

Usnesení 87/4: VV ŠSČR schvaluje přijetí oddílu ŠK DDM Kolín za člena ŠSČR. 

Usnesení 87/5: VV ŠSČR schvaluje Zprávu VV ŠSČR za rok 2013.  

Usnesení 87/6: VV ŠSČR schvaluje Plán práce VV ŠSČR 2014. 

Usnesení 87/7: VV ŠSČR schvaluje návrh Stanov ŠSČR. 

Usnesení 87/8: VV ŠSČR schvaluje návrh změn Ekonomické směrnice pro konferenci ŠSČR 2014. 

Usnesení 87/9: VV ŠSČR schvaluje překlad Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2014. 

Usnesení 87/10: VV ŠSČR schvaluje překročení limitu pokladny v Praze o 33.333 Kč z důvodu vybrání 

zálohy pro konferenci ŠSČR. 

Usnesení 87/11: VV ŠSČR v souladu se Stanovami ŠSČR zřizuje tyto odborné komise a jmenuje jejich 

předsedy:  Klasifikační komise: Mgr. Ladislav Palovský, Komise mládeže: Ing. Jiří Havlíček, Komise pro 

marketing a komunikaci: Milan Šindelář, Komise rozhodčích: Mgr. Ladislav Palovský, Legislativní komise: 

Ing. Petr Buchníček, Organizační komise: Mgr. Ladislav Palovský, Sportovně technická komise: Ing. Petr 

Záruba, Trenérsko-metodická komise: Ing. Marek Vokáč. 

Usnesení 87/12: VV ŠSČR schvaluje vypořádání smlouvy s Figurkou o.p.s.  Zbývajících 1.504 ks. 

cvičebnice „Trénujeme s Figurkou“ bude rozděleno mezi smluvní strany rovným dílem (schváleno 8. 3. 

2014).  

 Usnesení 87/13: VV ŠSČR schvaluje proplacení pravidelné pololetní faktury FIDE ve výši 12.414 EUR. 

 

5. Termínový kalendář 
 

Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář.  
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Usnesení 87/14: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. 
 
Příloha 2: Termínový kalendář k 19. 3. 2014 
 
 

6.  Zpráva sekretariátu 

Petr Pisk předložil zprávu sekretariátu za únor a březen 2014. 

Hlavní náplní práce sekretariátu posledního období byla především příprava Konference ŠSČR 

v Havlíčkově Brodě a úkoly z ní vyplývající (zápis, vyúčtování..), a dále příprava extraligového trojkola 

v Brně. Kromě běžné agendy se sekretariát věnoval především následujícím činnostem: 

- na ČUS byly dodány podklady k pravidelné ročence ČUS, 

- ve spolupráci s reprezentačním úsekem TMK byla zarezervována skupinová letenka pro 12 osob na 

olympiádu do Tromso, 

- na MŠMT byly odeslány výkazy výsledků sledované soutěže – ME jednotlivců, 

- probíhá vyúčtování ME jednotlivců (zkomplikováno vzhledem k odhlášení tří účastníků těsně před 

začátkem soutěže), 

- byla proplacena pravidelná pololetní faktura FIDE, 

- byly uhrazeny licence pro 2 FIDE trenéry (Kaňovský, Talla) a 1 FIDE instruktora (Žemlička), 

- na FIDE byly zaslány žádosti o licence pro 3 rozhodčí (Soukup, Chmelíček, Šípek), 

- byly uděleny tituly CM pro Nelu Pýchovou, Nguyen Thai Dai Vana a Lukáše Řehůřka. 

Usnesení 87/15: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu 

7. Kontrola úkolů  

Petr Pisk provedl kontrolu úkolů.  
 
Usnesení 87/16: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů 
 

8. Zhodnocení konference ŠSČR 2014 

Předseda V. Novotný poděkoval všem za přípravu materiálů pro konferenci a shrnul závěry 

Konference ŠSČR 2014. Vyzdvihl, že poprvé po letech se konference zabývala i šachovými tématy 

(reprezentace, práce s talenty atd.) a ne téměř výhradně financemi. 

Konference přinesla následující úkoly pro sekretariát a VV: 

Úkol 87/1: Připravit zápis z Konference – zápis je vyhotoven, probíhá ověřování.  

Úkol 87/2: Doplnit na web dokumenty a předpisy schválené konferencí – GS – co nejdříve. 
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Úkol 87/3: Provést zápis nových skutečností do rejstříku (při té příležitosti dořešit pobočné spolky) – 

GS – do 30. 4. 2014. 

Úkol 87/4: Doložit doručení rozhodnutí M. Paulovičovi – do 31. 3. 2014. 

Úkol 87/5: Zpracovat koncepci Sympatizantů – předseda – do 30. 6. 2014. 

Úkol 87/6: Připravit zhodnocení volných hráčů – STK - do 30. 6. 2014. 

Úkol 87/7: Připravit změnu čl. 8 odst. 2 a 4 a odst. 7 písm. b) Stanov ŠSČR tak, aby byly v souladu s 

ustanoveními nového Občanského zákoníku – LK – do 30. 4. 2014. 

Úkol 87/8: Posoudit pozitiva a negativa případného vzniku Rozhodčí komise – LK. 

Úkol 87/9: Zpracovat Volební řád konference ŠSČR a zařadit jej do platné legislativy ŠSČR – LK. 

Úkol 87/10: Provést ve schváleném Rozpočtu ŠSČR dodatečné změny v závislosti na výši poskytnuté 

dotace MŠMT z programů I, II a V. 

 

Další závěry: 

Nutné legislativní kroky shrne plán Legislativní komise. 

Na akce ŠSČR jako Výroční ceny zvát i krajské předsedy. 

 

Usnesení 87/17: VV ŠSČR bere na vědomí zhodnocení konference ŠSČR.  

9. Zřízení odborných komisí VV ŠSČR a jejich 
působnosti  

Předseda V. Novotný stručně okomentoval předložený materiál. Oproti dosavadnímu stavu 

zaneseném v Organizačním řádu navrhuje několik aktualizací a změn, doplňuje se působnost v OŘ 

nezmiňovaných KMK a LK. 

Po delší diskuzi dohodnuto, že předložený materiál dopracují jednotlivé komise do příštího VV. 

Úkol 87/11: Dopracovat materiál v jednotlivých komisích – předsedové komisí – do příští schůze VV. 

 

10. Revize legislativy z pohledu nových Stanov 
ŠSČR 

P. Buchníček vysvětlil, že nejprve je potřeba ověřit zápis z Konference a znění nových Stanov, na čemž 

pracuje, poté teprve lze přesně stanovit další legislativní kroky. Navrhl odložit bod na příští VV. 

Usnesení 87/18: VV ŠSČR souhlasí s odložením bodu na příští schůzi VV ŠSČR. 

11. Zpráva hospodáře 

Termínovaný vklad 
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Půlroční termínovaný vklad (2,5 mil. Kč) u kampeličky Artesa byl ukončen 16. března a peněžní vklad 

byl převeden na běžný účet. Úroková sazba zde byla 2,4%. Nově je u stejného vkladu úročení  1,4%, 

ovšem jako stávající klient jsme dostali nabídku na 1,9% úroku. Navrhuji v Artese obnovit 

termínovaný vklad na půl roku. S ohledem na stav peněžních prostředků na běžném účtu uložit jen 

1,5 mil. Kč a zbytek včetně úroků převést na běžný účet. 

Usnesení 87/19: VV schvaluje obnovení půlroční termínovaného vkladu u kampeličky Artesa,   

Politických vězňů 21, Praha 1, s úrokem 1,9% a vkladem 1,5 mil. Kč. 

 

Peněžní prostředky k  20. 3. 2014 

Bankovní účet GE:                       1.584.782 Kč 

Bankovní účet ERA k 28.2.:                              213.752 Kč 

Pokladna Praha, korunová:                   32.120 Kč  

Pokladna Ostrava, korunová:        8.747 Kč 

Pokladna Praha, eurová:                   26.865 Kč     

Termínovaný účet, JaT:              2.500.000 Kč    

Běžný účet, Artesa:              2.500.000 Kč 

Celkem                6.834.146 Kč 

 

Různé 

Výše dotací z MŠMT v jednotlivých programech ještě není známa, slíben je termín do 20. 4. Zatím 

jsme obdrželi pouze zálohově 100.000 Kč v programu I a 100.000 Kč v programu II. 

Na jednání  17. 2. byl s novými jednateli Figurky dohodnut způsob vyrovnání vzájemné smlouvy. 

Figurka o.p.s. uznala naši pohledávku ve výši 31.322 Kč. Tato pohledávka již byla uhrazena.  

Z říjnové fakturace oddílům nebyla dosud uhrazena jedna faktura - oddílem ŠK Rotava.  

Velký počet dlužníků se ovšem objevil mezi účastníky MS mládeže. 

Usnesení 87/20: VV ŠSČR bere na vědomí informace hospodáře. 

12. Zřízení komise pro přípravu ekonomických a 
účetních předpisů 

V oblasti hospodaření a účetnictví má Šachový svaz v písemné podobě základní a univerzální předpis, 

kterým je Ekonomická směrnice, která od svého vzniku v roce 2002 doznala jen minimum změn. 

Doplňuje ji účetní rozvrh, který byl aktualizovaný k 1. 1. 2014. V oblasti účetnictví byly využívány 

předpisy ČSTV, které nám do poloviny roku 2011 zajišťovalo účetní servis. Svaz se proto řídil předpisy 

ČSTV.  

V prvé řadě je nutno přepracovat ES, která je již v mnoha bodech překonaná a také je nutno ji dát do 

souladu s novými Stanovami svazu.  
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V oblasti účetnictví je zapotřebí nejméně zpracovat směrnice pro Časové rozlišení nákladů a výnosů, 

dohadné položky, Kurzové rozdíly, Seznam používaných účetních knih, Inventarizace, Pohledávky, 

DHIM a HIM (vč. odpisového plánu), Směrnice o činnosti pokladny apod. Většina z nich bude součástí 

ES. 

Dále dle požadavku Revizní komise budou vypracovány vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, 

používání prostředků ICT (licence), pro benefity zaměstnanců (stravenky, penzijní připojištění), pro 

rozdělení nákladů na hlavní a jinou činnost. 

Agenda vytvoření celého komplexu předpisů je rozsáhlá a je vhodné, aby na něm pracoval tým 

konzultantů. Proto navrhuji zřízení Komise pro přípravu ekonomických a účetních předpisů, která 

bude pracovat ve složení: 

Buchníček Petr 

Novák Josef 

Papay Jindřich 

Svoboda Rostislav 

Urban Zdeněk 

 

pod vedením hospodáře svazu. Všichni navržení členové s prací v komisi souhlasí. Jejím úkolem bude 

připravit do konference v roce 2015 návrh všech předpisů. Celý balík předpisů by měl být k dispozici 

v poslední čtvrtině tohoto roku, aby jej bylo možno dát k připomínkám veřejnosti.   

Usnesení 87/21: VV schvaluje zřízení pracovní skupiny pro přípravu ekonomických a účetních 

předpisů Šachového svazu ČR ve složení: Buchníček Petr, Novák Josef, Papay Jindřich, Svoboda 

Rostislav, Urban Zdeněk a jmenuje Rostislava Svobodu jejím předsedou. 

13. Cena a distribuce publikací vydávaných ŠSČR  

R. Svoboda okomentoval stávající stav a svůj návrh na řešení. 

Stávající stav: 

Informace o prodávaných publikacích - jejich seznam, vyobrazení, krátká anotace, cena knih, balného 

a poštovného, e-mailová adresa pro objednání - je jen na webu ŠdŠ. Knihy lze nyní objednat na 

fakturu nebo dobírku. Rozesílání nyní zajišťuje hospodář svazu, dočasný bezplatný sklad je u ŠK Zlín. 

Knihy lze hotově zakoupit také na sekretariátech v Praze a Ostravě. 

Stávající cena publikací: 

Metodika pro trenéry a učitele šachu 250 Kč, náklad 500 ks, 208 stran 

Sbírka šachových úloh   160 Kč, náklad 1000 ks, 170 stran 

Pat a Mat hrají šachy     70 Kč, náklad 6000 ks, 40 stran 

2. díl pracovního sešitu   cena nestanovena, ISBN, náklad 6000 ks, 60 stran 

3. díl pracovního sešitu   připraven do tisku, ISBN, 60 stran, nutno stanovit náklad!!!                     

Balné     1 až 8 kusů,  35 Kč 

     více než 8 kusů  65 Kč 
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Poštovné    1 až 3 kusů,  25 Kč 

4 až 8 kusů,  40 Kč 

     více než 8 kusů  65 Kč 

Dobírka        90 Kč 

 

Návrh na stanovení cen publikací: 

    1 kus  10 až 49 kusů  50 a více ks 

Metodika pro trenéry  250 Kč  210 Kč   175 Kč 

Sbírka šachových úloh                160 Kč  135 Kč   110 Kč 

Pat a Mat hrají šachy    60 Kč                 50 Kč     40 Kč 

2. až 7. díl pracovního sešitu    70 Kč    60 Kč     50 Kč 

Trénujeme s Figurkou                  50 Kč    43 Kč       35 Kč 

 

Po uzavření vyrovnání s Figurkou o.p.s. máme na skladě 752 publikací „Trénujeme s figurkou“.   

Její původní prodejní cena byla 99 Kč, v posledních letech se prodávala za 66 Kč.  

 

Usnesení 87/22: VV schvaluje prodejní ceny publikací vydávaných ŠSČR. 

Usnesení 87/23: VV schvaluje Galerii dolmen s.r.o. jako distributora publikací ŠSČR a pověřuje 

hospodáře uzavřením smlouvy o podmínkách prodeje a distribuce. 

Objednávka tisku 3. dílu pracovního sešitu: 

Dle smlouvy s Martinem Beilem autorem série pracovních sešitů byl v termínu dokončen 3. díl 

pracovního sešitu a je připraven k vytištění. Dle harmonogramu uveřejněného v předchozím dílu má 

být vytištěn v dubnu. Dosud nebyl stanoven náklad. Pro druhý až čtvrtý díl byla VV stanovena 

barevná verze. Máme k dispozici nabídku tiskárny ve variantách 2000, 4000 a 6000 kusů. Autorská 

odměna je stejná bez ohledu na náklad. Výrobní náklady se samozřejmě nižším nákladem změní: 2 

tis. kusů - 52,44 Kč, 4 tis. kusů - 29,63 Kč, 6 tis. kusů - 22,03 Kč. 

 

Jak velký náklad bude realizován, souvisí především se strategií projektu podpora šachových kroužků, 

kde byly dosud zasílány publikace bezplatně. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, tak je asi 

vhodnější vytisknout větší počet kusů, i když i tak je to zásoba na několik let. Což by nemuselo vadit, 

pokud věříme tomu, že je knížka kvalitní.  

 

Usnesení 87/24: VV schvaluje tisk 3. dílu pracovního sešitu v nákladu 6.000 kusů. 

 

14. Schválení inventury majetku včetně návrhu 
na vyřazení části  
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P. Pisk navrhl schválit inventuru majetku včetně návrhů inventarizační komise. 

Usnesení 87/25: VV schvaluje inventuru majetku včetně vyřazení majetku v celkové částce 171 

155,46 Kč a zařazení položek do majetku v celkové částce 212.450 Kč. 

Příloha 3: Zápis inventarizace majetku 2014 

Příloha 4: Přehled drobného majetku ŠSČR 

  

15. Zpráva předsedy KR, KK a OK 

L. Palovský stručně okomentoval své zprávy. 

 

Komise rozhodčích 

- nové složení komise bude předloženo ke schválení na schůzi VV (stále probíhají jednání) 

- delegace rozhodčích na závěrečné trojkolo extraligy – Palovský, Benák a Prokopová 

- byl finalizován český překlad Pravidel šachu FIDE (zveřejněno na webu ŠSČR - 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/preklad-pravidel-sachu-fide-

platnych-od-1-7-2014.html) 

- v mezidobí FIDE zveřejnila snad definitivní verzi Pravidel šachu FIDE platných  od 1.7.2014 – 

bude provedeno porovnání, zběžně na první pohled vypadá, že vše je překladatelsky OK, ale 

„věcné“ chyby zůstávají 

- finálně dokončeny převody softwaru pro testování rozhodčích na novou subdoménu – 

http://arbiters.chess.cz/ 

- vznik nového softwaru pro elektronické (online) testování rozhodčích a vytvoření nové 

subdomény - http://onlinearbiters.chess.cz//index.php?page=login (jedná se o program, kdy 

pořadatel školení může v případě, že všichni budou mít k dispozici vlastní notebooky nebo 

budou někde v učebně vybavené PC provést samotné testy a vyhodnocení v elektronickém 

režimu – záloha dat a archív, online přístup KR ŠSČR a další výhody). 

- v řešení – manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích 

- na ECU zaslána nominace rozhodčího pro olympiádu v Tromso (Ladislav Palovský) 

- v řešení – dvě kárná řízení s rozhodčími 

- v řešení – mezinárodní tituly pro rozhodčí – tituly FA 

Klasifikační komise 

- nové složení komise bude předloženo ke schválení na schůzi VV (stále probíhají jednání) 

- před dokončením překlad do češtiny „aktualizace dokumentu“ - Pravidla pro udělování titulu 

hráčům 

- v řešení z FIDE – IM titul Tadeáš Kriebel – dosažení ratingu 2400 

- další agenda – tituly z extraligy, Lukáš Vaníček atd.  

Organizační komise 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/preklad-pravidel-sachu-fide-platnych-od-1-7-2014.html
http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/preklad-pravidel-sachu-fide-platnych-od-1-7-2014.html
http://arbiters.chess.cz/
http://onlinearbiters.chess.cz/index.php?page=login
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- nové složení komise bude předloženo ke schválení na schůzi VV (stále probíhají jednání) 

- revize členské databáze (mdb – access soubor) – k 7. 3. 2014 

- byla řešena problematiky výkaz členů ŠSČR vůči ČUS a v dotačních programech MŠMT 

- přijetí oddílu TJ Sokol Nesovice 

- přijetí oddílu – žádost o pověření touto činností OK (viz nové stanovy) 

- v řešení - aktualizace formulářů a zveřejnění na webu ŠSČR 

- v řešení – statistika pro KM 

 

Usnesení 87/26: VV ŠSČR schvaluje za člena ŠSČR TJ Sokol Nesovice.  

Usnesení 87/27: VV ŠSČR zmocňuje Organizační komisi dle článku 3, odstavec 3 Stanov ŠSČR 

rozhodováním o členství subjektů vyjmenovaných v článku 3, odstavec 2 Stanov ŠSČR. 

Usnesení 87/28: VV ŠSČR bere na vědomí zprávy KR, KK a OK 

 

16. Zpráva předsedy TMK  

M. Vokáč doplnil svou písemnou zprávu. 

Reprezentační úsek 

1. Širší nominace reprezentace na rok 2014: 

Muži: David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Vlastimil Babula, Jiří Štoček, Igor Rausis, Jan 

Bernášek, Martin Petr, Tomáš Oral, Štěpán Žilka, Jan Krejčí, Vojtěch Plát. 

Ženy: Sikorová Olga, Havlíková Kristýna, Olšarová Karolína, Olšarová Tereza, Kulovaná Eva, 

Novosadová Kristýna, Marečková Martina, Miturová Magda. 

Momentálně lze bezpečně určit 4 mužské reprezentanty, ale pátý je zatím hodně nejasný. 
Definitivní nominace mužů na ŠO bude provedena v průběhu května po skončení reprezentačního 
soustředění ve Vráži. 
 

2. Mitropa konečná nominace: 

Muži: Vlastimil Babula, Štěpán Žilka, Vojtěch Plát, Nguyen Thai Dai Van. 

Ženy: Novosadová, Marečková. 

 

Vedoucím výpravy a kapitánem obou týmů bude Petr Hába. Doprovod paní Nguyenová. 

Složení družstva určeno podle následujícího principu: 1.š.  z vrcholové reprezentace (V.Babula), 2.š. 

mladší generace, připadající v úvahu na ŠO (Š. Žilka), 3.š. momentálně nejúspěšnější junior (V.Plát), 

4.š. nejvýraznější talent z nejmladší generace (Nguyen Thai Dai Van). 

3. MS HD20 Indie 

Zájem o účast projevili oba přeborníci v daných kategoriích Tadeáš Kriebel a Jana Zpěváková. Jelikož 

nejsou dosud známy propozice soutěže, je vhodné s dalšími kroky zatím vyčkat. 

Usnesení 87/29: VV ŠSČR schvaluje předložené nominace reprezentantů 
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Úkol 87/12: informovat MŠMT o seznamu reprezentantů na rok 2014 – sekretariát – 31. 3. 2014. 

Aktualizace rozpočtu TMK 

Rozpočet olympiády vychází mnohem příznivěji, než bylo očekáváno díky výrazně vstřícnějšího 

přístupu pořadatele vůči ubytování. 

Volné rozpočtové prostředky z kapitoly olympiáda TMK navrhuje převést do položek Mitropa, 

individuální trénink, a odměny realizačního týmu reprezentace. 

Usnesení 87/30: VV ŠSČR schvaluje z ušetřených úspor TMK navýšení položky rozpočtu V15.5 

(odměny trenérů reprezentace) o 15.000 Kč. 

Usnesení 87/31: VV ŠSČR schvaluje z ušetřených úspor TMK navýšení položky rozpočtu V1.5-6 

(Mitropa Cup) o 11.000 Kč. 

Usnesení 87/32: VV ŠSČR schvaluje z ušetřených úspor TMK  navýšení položky rozpočtu V6.3 

(individuální příprava) o 50.000 Kč. 

Smlouvy 

Je třeba uzavřít novou roční smlouvu s manažerem reprezentace Michalem Konopkou. Návrh 

smlouvy identický se smlouvou platnou v roce 2013 s navýšením odměny o 5.000 Kč. 

Je nutno vypracovat dodatky ke stávajícím smlouvám Vlastimila Jansy a Petra Háby týkající se zvýšení 

odměny o 5.000 Kč. 

Smlouvy s reprezentanty (Navara. Láznička, Hráček) budou finalizovány do konce března. 

Úkol 87/13: předložit ke schválení finální verze smluv reprezentačních trenérů a reprezentantů – M. 

Vokáč – 31. 3. 2014. 

Je třeba dokončit smlouvu o autorských právech na publikaci knihy Šachové koncovky na webu ŠSČR 

s Richardem Biolkem. 

Úkol 87/14: předložit ke schválení finální verzi smlouvy o autorských právech na publikaci knihy 

Šachové koncovky na webu ŠSČR s Richardem Biolkem – sekretariát – 31. 3. 2014. 

Soustředění reprezentace 

Soustředění mužů proběhne ve Vráži u Písku ve dnech 9. - 13. 5. 2014. 

Soustředění žen je zatím ve fázi přípravy. 

Metodický úsek 

Byly ukončeny přednáškové semináře školení trenérů 2. Třídy cyklu 2013/2014. Zkoušky proběhnou 

31. 5. 2014 na Seči při turnaji Zaječice. 

V Koutech nad Desnou proběhla schůzka manažerů KTCM a seminář trenérů k otázce systému školení 

trenérů. Návrhy a podněty obou jednání jsou zpracovávány. 
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Složení TMK 

Návrh: dosavadní složení TMK rozšířit o 2 členy – Richard Biolek sen. (školení trenérů), Jaroslav Fiala 

(agenda KTCM, semináře trenérů). 

Usnesení 87/33: VV ŠSČR schvaluje složení TMK ŠSČR: Marek Vokáč, Vlastimil Jansa, Michal Konopka, 

Petr Hába, Josef Juřek, David Kaňovský, Richard Biolek a Jaroslav Fiala. 

 

Usnesení 87/34: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 

 

17. Zpráva předsedy KMK  

Milan Šindelář požádal o schválení dokumentů KMK a okomentoval písemnou zprávu KMK. 

KMK se v prvním měsíci fungování zaměřila na zmapování 4 oblastí s návrhy řešení: 

Web ŠSČR: 

Web: zastaralá a nevzhledná grafika. Nulové informace pro nešachovou veřejnost. Pro šachovou obec 

převážně nepřehledné. Příliš materiálů, včetně neaktuálních. Nepřívětivé admin. prostředí. Hodně 

adminů, převážně však bez kompetencí. Plná funkčnost zřejmě jen u Komise rozhodčích (Ladislav 

Palovský) a Sportovně technická komise (Petr Záruba).  

Dle vyjádření webmastera: 

 Na stránky by se měly vkládat věci z jednotlivých komisí (zápisy, školení, hospodaření), 

aktuality ze světa či domova, průběžně by se měly doplňovat výsledky proběhnuvších 

mistrovských akcí, konkurzy, termíny budoucích akcí a jejich propozice, reklamy, metodické 

materiály, aktualizovat kontakty komisí i jednotlivých krajů, samozřejmě komuniké z VV, 

aktualizovat legislativu nebo formuláře... 

Do rozhraní webu chess.cz mají v současnosti přístup tito lidé a na tyto místa: 

P. Šimáček - webmaster  

L. Palovský - Komise rozhodčích  

J. Paukert, D. Kaňovský - Mládež   

F. Štross - Aktuality, informace, kraje, mládež, reprezentace, soutěže, stk  

Křivánek - Aktuality, informace, kraje, mládež, reprezentace, soutěže, stk  

M. Vokáč - Aktuality, informace, reprezentace 

P. Záruba – Sportovně technická komise 

R. Svoboda - hospodář 

V. Novotný - předseda 

M. Bureš – Bison Rose 

P. Pisk - GS 

 

V principu by do stránek měli vstupovat editoři jednotlivých sekcí a webmaster by jen nastavoval 

práva k těmto sekcím a editoval případné změny vzhledu stránek. Realita je však taková, že zcela 
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samostatní jsou jen Palovský a Záruba, samozřejmě Paukert, zbytek potřebuje menší či větší 

asistenci. Samozřejmě moji. 

 

V tomto bodě je současné jádro problému – nejsou dané kompetence, kdo a co má vkládat, chybí 

redakční i ideový systém. 

Řešení: 

Definitivní řešení by mělo přijít s novým webem. Nyní je zapotřebí alespoň rámcově dohodnout ideu 

webu a kompetence plnění. 

Nový web: 

první kroky 

1 – analýza návštěvnosti stránek – běží od 19. 3. 2014. Předchozí data nejsou k mání – nebyly 

„zapnuty“. 

2 – úsus, jaké 3 sekce z main page se považují ze stávajících za nejdůležitější  

3 – po analýze zkonfrontovat s představami o důležitosti 

4 - Nový design main page - návrh. Důraz na nešachovou veřejnost.  Hlavní info -  proč hrát šachy, life 

styl šachisty, stipendia, šachem se dá živit, šachové ikony a idoly, můžu hrát i na netu, kde začít -  

mapa kroužků, klubů, trenérů -  můžu studovat i soukromě,  můžu se stát i sympatizantem, za to 

mám navíc to a to....soutěže, rébusy, akce pro veřejnost, kam se můžu zajít na šachy podívat, šachová 

wikipedie, vyhledavače, blogy...atd atd. 

 

Zachovat funkčí strom svazových informací (tedy o svazu pro svaz), zpřehlednit, zavést vyhledavače.  

 

Vytvořit co nejjednodušší admin prostředí a  rozdělit kompetence.  Za prostředí kompetencí 

jednotlivých oblastí a komisí bude ručit jeden člověk, který si povede své kalendáře, aktuality, 

zápisy... Hlavní aktuality budou mít vlastní redakci. 

 

2. ČT – pořad v Šachu 

 

V šachu (1. pátek v měsíci).  

 

Pořad si zajišťuje ČT a Martin Petr (toho platí ČT), podobu pořadu si určuje bezvýhradně on, TV mu 

nechává zcela volno. V zádech má Mirka Langera, který je nyní dramaturgem BBV, zakladatele pořadu  

V šachu a velkého fandu šachu.  

Stopáž 30 minut 1xměsíčně. Kdysi čtrnáctideník. 

Experti se střídají, většinou však Petr Herejk – platí je Svaz – 1.500/díl, bez smlouvy, jde přes 

sekretariát. 

S ČT máme smlouvu na výrobu pořadu, pro každý díl zajišťujme reklamy (sponzorský vzkaz před a po 

a injektáže během – moc toho není, tak se točí to málo, co je. Navíc se spoty v ČT ztratily).  

Reklamu zajišťuje s produkční, paní Bartók Petr Pisk. Reklama tedy stojí na GS. Chtělo by to pomoc 

agentury. 
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Chybí přehled, co jsme komu kdy odvysílali, chybí nám reklamní partneři, kteří by za to skutečně 

platili (dáváme spíš obecně naše partnery, když nic není, tak třeba Arénu atd.) 

Sledovanost nevíme, ČT neposkytuje. Ivysílání sleduje kolem 4.000 lidí. 

Natáčecí frekvence jednoho dílu – 2 hodiny studio. V ceně 1xměsíčně výjezd televizního štábu. 

Cena jednoho dílu cca 20.000,- Kč. 

Momentálně je zaměřen zejména na svazové šachové akce a rozbory partií – pro laika těžko 

uchopitelné. 

 

Možnosti: 

 

Pořad pozvolna orientovat i na širší, neodbornou šachovou i nešachovou obec, Martin Petr tento 

směr též preferuje. 

Oslovit kraje, regiony, kluby i nesvazové pořadatele šach. akcí o obrazové příspěvky z jejich akcí, 

příběhy hráčů, přeborníky apod. 

Oslovit rodiče medailistů, ať natočí svého potomka a pošlou do TV (nutno specifikovat, jak příspěvek 

postavit). 

Martin by rád seriál šachových triků, šustrmatů apod. Možné i diagramy úloh. Na to jsou potřeba 

další peníze. 

Další nápady: ….......................... 

 

Cílem je zvyšovat atraktivitu pořadu a tím získávat širší diváckou obec. 

Za úvahu stojí zlepšit čas vysílání – zejména repríz. 

 

3. Facebook 

 

Spravuje Jan Kolašín. 

 

Ze současných 367 fanoušků je absolutní většina šachistů, odhadem tak 350. Nejčastější věková 

skupina je 18-24 let. Příspěvky zhlédne mezi 150 - 550 lidmi, nejvíce fotky a větší aktivity typu 

medailonek hráče či rozhovory. 

 

Zatím se zaobírá povětšinou zprávami „o šachu pro šachisty“. Sympatická je tvorba medailonů 

šachových hráčů. 

 

Možnosti: 

 

V prvním kroku oslovit šachovou obec a vyzvat ji, aby se stala FB přítelem (dobré nejen pro reklamní 

partnery) 

Pozvolný příklon k oslovování i nešachové obce a s tím související tvorba obsahu. 

Provázání s webem, ČT a dalšími médii. 

Více soutěží, life článků, blogů... 

 

4. Stávající svazová komunikace 
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Mezisložkově de facto neexistuje. VV přetížen. Řešení jednoho dílčího problému nezřídka zaměstná 

několik lidí, neboť není jasné, kdo, co v ten daný okamžik může /má právo/ rozhodnout a udělat.     

 

Řešení: 

Určit a zpřesnit kompetence.  

 

Usnesení 87/35: VV ŠSČR schvaluje složení KMK ŠSČR ve složení Milan Šindelář, Petr Pisk a Petr 

Souček. 

Usnesení 87/36: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK ŠSČR. 

 

 

18. Zpráva předsedy KM 
 

J. Havlíček stručně okomentoval svou zprávu. 

Připravené soutěže v létě 2014: 

 MČR 2014 školních družstev v kategoriích 1.-5.tříd (7.-8.dubna Vyškov na Moravě), 6.-9.tříd (9.-

10.dubna Vyškov na Moravě) středních škol (15.-16.dubna Nové Město na Moravě) 

 MČR dorosteneckých družstev 2014 (finále Extraligy) 25.- 27.dubna Třešť 

 Závěrečné soustředění 1.ligy mládeže 26. - 27.dubna Tábor 

 MČR 2014 kategorie HD8 10. - 11. května Tábor 

 MČR 2014 družstev starších žáků 31. 5. – 1. 6. Seč u Zaječic 

Předpokládám, že všechny smlouvy uzavřené s pořadateli jsou na sekretariátu ŠSČR. 

Neuzavřené konkurzy na soutěže: 

MČR 2014 družstev mladších žáků – ani na druhý termín se nepřihlásil žádný zájemce, vyhlášený 

konkurz přikládám k této zprávě. 

Je třeba učinit rozhodnutí o vypsání třetího termínu či přímého oslovení některého pořadatele (je-li 

to legislativně možné). Situace pro pořadatele bude obtížnější, protože již nemá prostor pro získání 

nějaké dotace z místních zdrojů, musí se spokojit jen s částkou od ŠSČR a ta je dost nízká. 

Je zapotřebí připravit následující konkurzy 

 MČR 2014 mládeže v rapid šachu  

 MČ 2014 HD8-HD10 a MČ 2014 HD10-16(18?) 

 MMaS 2014 

 MČR mládeže 2015 

Při přípravě výše uvedených konkurzů je třeba zpracovat či zvážit: 

 Chybí postupy u MČR v rapid šachu 

 Prodloužit MMaS o jeden den – posunutí úrovně soutěže o pár řádů výše (a posléze vyhodnotit) 

 Nepovolit cizince ve všech mládežnických soutěžích družstev a ani hosty v „jednorázových“ 

soutěžích družstev (MČR družstev mladších a starších žáků – v těchto soutěžích by se měla 
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odrazit práce jednotlivých klubů s jejich svěřenci, to systém s hosty zkresluje) – v dlouhodobých 

soutěžích hostování ponechat (mládežnické ligy). 

 Připravit změnu postupového klíče na MČ z kvantitativního na kvalitativní. 

Trenérská subkomise schválila návrh stipendií za výsledky v roce 2013 – viz příloha. 

Usnesení 87/37: VV ŠSČR schvaluje složení KM dle předloženého návrhu. 

Usnesení 87/38: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM. 

 

Příloha 5: Složení KM 

Příloha 6: Konkurz MČRDMŽ 

Příloha 7: Stipendia mládeže 

 

19. Zpráva STK 
 

Usnesení 87/39: VV ŠSČR schvaluje složení STK ŠSČR ve složení Záruba Petr, Ciprys David, Chrz Pavel, 

Kalužný Jiří, Malec Jan 

 

 

20. Stížnost na pořadatele MČ 2013  

Petr Pisk stručně připomněl stížnost ŠK ORTEX HK a vyjádření Z. Fialy za pořadatele. 

ŠSČR nemůže vstupovat do vztahu ubytovaného a ubytovatele, může pouze hodnotit pořadatele 

turnaje, jako vítěze konkurzu na pořádání akce v gesci ŠSČR – mj. kontrolovat dodržení smlouvy 

včetně konkurzních podmínek a na základě toho přijmout nějaké závěry.  

Usnesení 87/40: VV ŠSČR bere na vědomí stížnost ŠK Ortex Hradec Králové a pověřuje sekretariát 

vypracováním odpovědi. 

Příloha 8: Stížnost ŠK ORTEX Hradec Králové 

Příloha 9: Odpověď pořadatele na stížnost 

 

21. Smlouva reprezentačního trenéra mládeže  
P. Pisk připravil s právníky novou smlouvu pro reprezentačního kapitána mládeže D. Kaňovského. 

Usnesení 87/41: VV ŠSČR schvaluje Smlouvu reprezentačního trenéra mládeže. 

Příloha 10: Smlouva reprezentačního trenéra mládeže 
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22. Zhodnocení MČR v bleskovém šachu 2013, 
příprava MČR v bleskovém šachu 2014 

P. Pisk stručně okomentoval písemnou zprávu. Diskutovalo se umístění příštího ročníku. 

Usnesení 87/42: VV ŠSČR bere na vědomí Zhodnocení MČR v bleskovém šachu 2013. 

Usnesení 87/43: VV ŠSČR schvaluje provizi 8.000 Kč pro Petra Piska za zajištění sponzorů. 

Úkol 87/15: Připravit podklady k organizaci MČR v bleskovém šachu 2014 – Pisk – do příští schůze VV. 

Příloha 11: Zpráva z MČR v bleskovém šachu 2013 a vize pro rok 2014 

23. Různé  

P. Pisk informoval o žádostech na změnu federace Catariny Leity (Portugalsko) a Olgy Jaščenko 

(Rusko). Po krátké diskuzi dohodnuto, že hlasování o schválení přestupu proběhne per rollam po 

vyjasnění všech důsledků. 

P. Buchníček požádal o schválení složení Legislativní komise. 

Usnesení 87/44: VV ŠSČR schvaluje složení LK ŠSČR: Petr Buchníček, Michal Vávra a Antonín Továrek.  

 

24. Závěr  

V. Novotný poděkoval všem za věcné jednání a schůzi ukončil ve 22:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zapsal:  František Štross                                  Ověřil: Petr Pisk  
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................................... 

Předseda ŠSČR 

 

 

 

 

 

 

Soupis nových úkolů: 

 

Úkol 87/1: Připravit zápis z Konference – zápis je vyhotoven, probíhá ověřování.  

Úkol 87/2: Doplnit na web dokumenty a předpisy schválené konferencí – GS – co nejdříve. 

Úkol 87/3: Provést zápis nových skutečností do rejstříku (při té příležitosti dořešit pobočné spolky) – 

GS – do 30. 4. 2014. 

Úkol 87/4: Doložit doručení rozhodnutí M. Paulovičovi – do 31. 3. 2014. 

Úkol 87/5: Zpracovat koncepci Sympatizantů – předseda – do 30. 6. 2014. 

Úkol 87/6: Připravit zhodnocení volných hráčů – STK - do 30. 6. 2014. 

Úkol 87/7: Připravit změnu čl. 8 odst. 2 a 4 a odst. 7 písm. b) Stanov ŠSČR tak, aby byly v souladu s 

ustanoveními nového Občanského zákoníku – LK – do 30. 4. 2014. 

Úkol 87/8: Posoudit pozitiva a negativa případného vzniku Rozhodčí komise – LK. 

Úkol 87/9: Zpracovat Volební řád konference ŠSČR a zařadit jej do platné legislativy ŠSČR – LK. 

Úkol 87/10: Provést ve schváleném Rozpočtu ŠSČR dodatečné změny v závislosti na výši poskytnuté 

dotace MŠMT z programů I, II a V. 

Úkol 87/11: Dopracovat materiál v jednotlivých komisích – předsedové komisí – do příští schůze VV. 

Úkol 87/12: informovat MŠMT o seznamu reprezentantů na rok 2014 – sekretariát – 31. 3. 2014. 

Úkol 87/13: předložit ke schválení finální verze smluv reprezentačních trenérů a reprezentantů – M. 

Vokáč – 31. 3. 2014. 

Úkol 87/14: předložit ke schválení finální verzi smlouvy o autorských právech na publikaci knihy 

Šachové koncovky na webu ŠSČR s Richardem Biolkem – sekretariát – 31. 3. 2014. 

Úkol 87/15: Připravit podklady k organizaci MČR v bleskovém šachu 2014 – Pisk – do příští schůze VV. 

 

Přílohy: 

 

Příloha 1: Zápis z 86. schůze VV 

Příloha 2: Termínový kalendář k 19. 3. 2014 
Příloha 3: Zápis inventarizace majetku 2014 

Příloha 4: Přehled drobného majetku ŠSČR 

Příloha 5: Složení KM 
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Příloha 6: Konkurz MČRDMŽ 

Příloha 7: Stipendia mládeže 

Příloha 8: Stížnost ŠK ORTEX Hradec Králové 

Příloha 9: Odpověď pořadatele na stížnost 

Příloha 10: Smlouva reprezentačního trenéra mládeže 

Příloha 11: Zpráva z MČR v bleskovém šachu 2013 a vize pro rok 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


