
Zpráva z Konference ŠSČR 
 

V sobotu 24. 2. 2018 proběhla v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Konference ŠSČR. Po 
obvyklých procesních formalitách přišlo na řadu vystoupení předsedy ŠSČR Viktora Novotného se 
zprávou o činnosti VV za rok 2017. Předseda zmínil problémy s financováním ze strany MŠMT 
(zrušení a opětovné vypsání Programu V), ze kterých ale ŠSČR vyšel s vyšší dotací. Zmínil také 
spuštění nového webu, které provázely značné „porodní bolesti“, VV si uvědomuje i jeho 
nedostatky, veškeré připomínky k webu je zapotřebí posílat webmasterovi Radimu Borůvkovi. Díky 
novému webu ale ŠSČR dokáže odhalit například hráče hrající na více než třech soupiskách. 
Letošní novinkou bude rejstřík sportovců, který bude mít pravděpodobně výrazný vliv na výši 
dotací pro jednotlivé sportovní svazy.  
 

 
 

Prezenci delegátů zajišťovaly pracovnice sekretariátu Jitka Kniezková a Trang Křivánek Nguyenová 

 
Hospodář Rostislav Svoboda poté seznámil delegáty s čerpáním rozpočtu za loňský rok. Díky 
vyššímu příjmu z dotací skončilo hospodaření ŠSČR v plusu téměř o dva miliony Kč. Následně 
přednáší zprávu Revizní komise její předseda pan Novák. Zmiňuje legislativní změny, ke schválení 
nových Stanov ŠSČR dojde přímo na Konferenci, ale zatím chybí návaznost na další dokumenty 
ŠŠCR. Revizní komise doporučila delegátům schválit jak čerpání rozpočtu za loňský rok, tak i 
návrh rozpočtu na rok letošní.  
 
V diskusi zazněl dotaz k GDPR (směrnice EU na ochranu osobních údajů), jak se bude řešit 
souhlas všech členů se zpracováním osobních údajů. Úprava souhlasu je zahrnuta v nových 
Stanovách ŠSČR, je ale možné, že bude opravdu zapotřebí získat souhlas od každého 
jednotlivého člena. Jak konkrétně bude získávání souhlasu probíhat, ale zatím není jasné. Petr 
Záruba vznáší dotaz, zda nová formulace ve Stanovách ŠSČR ohledně GDPR je i doporučením 
pro stanovy jednotlivých oddílů. Odpověď zní, že ŠSČR zatím žádné jednoznačné doporučení pro 
oddíly v tomto směru nemá, čeká se na stanovisko ČUS. Pavel Chrz pak kritizuje nedostatečnou 
propagaci Olympiády dětí a mládeže ze strany ŠSČR a zajímá se také o celkovou cenu za nový 
web a případné další opravy a více práce. Předseda ŠSČR reaguje tak, že olympiáda vidět byla, 



ale materiály z ní jsou majetkem České televize. Hospodář pak vysvětluje výdaje za nový web, 
částka výdajů ze loňský rok je uvedena v čerpání rozpočtu.  
 

 
 

Hospodář svazu Rostislav Svoboda a předseda Viktor Novotný  
 

 
 

Pohled do jednacího sálu 



 
 
Předseda revizní komise podává svou zprávu. 
 
 
Po krátké přestávce jsou projednávány nové Stanovy ŠSČR. Individuální členové budou mít nově 
krajskou příslušnost, členské příspěvky bude platit ŠSČR i KŠS. Nebudou moci hlasovat na 
krajských a republikových konferencích, ale budou moci být voleni do krajských a republikových 
orgánů. Členy ŠSČR budou moci být i oddíly bez právní subjektivity, pokud se 3 fyzické osoby 
zaručí za závazky tohoto oddílu. Konference ŠSČR nadále bude schvalovat výši členských 
příspěvků, ale nikoliv celou Ekonomickou směrnici. S obsáhlými připomínkami ke stanovám 
vystoupil Zdeněk Urban z KHŠS, Miroslav Hurta má připomínku k používání pojmu hráč, v diskusi 
pak vstupují i další delegáti. Po dlouhé diskusi s mnoha připomínkami jsou nové Stanovy ŠSČR 
následně schváleny s několika pozměňovacími návrhy s účinností od 1. 5. 2018. 
Dále se schvalují změny Ekonomické směrnice, nejprve je ale hlasováno o tom, že individuální 
členové nebudou moci hrát mistrovské soutěže družstev – tento návrh je nejtěsnější většinou 
schválen. Následně se hlasuje o výši členských příspěvků pro individuální členy. Nejprve je 
schválen jednotný příspěvek pro KŠS, následně se diskutuje o celkové výši příspěvku. Ten je 
následně schválen ve výši 400 Kč, z toho 200 Kč pro ŠSČR a 200 Kč pro KŠS. Poslední 
schválenou změnou je úprava cestovních náhrad podle návrhu KŠS Vysočina.  
Po obědové pauze následuje návrh rozpočtu na rok 2018, který je plánován se schodkem 660.000 
Kč. Rozpočet na domácí soutěže je navýšen kvůli odděleným MČR pro muže a ženy a novou 
položkou je nominační turnaj o místo v olympijském týmu. Prioritou svazu je práce s mládeží, 
čemuž odpovídá pilotní projekt přípravy mládeže, na který je vyčleněno 500.000 Kč. Marek Vokáč 
v diskusi porovnává naši mládež s evropskou a světovou špičkou. Ze srovnání vyplývá, že naše 
špička zaostává za tou evropskou a světovou nejen v počtu odehraných partií započítaných na 
FIDE Elo, ale zejména v průměrném ratingu soupeřů. Svým vystoupením upozorňuje na to, že to, 
jaké soutěže děti hrají, je důležitou částí jejich tréninkové přípravy, a v této oblasti za světem 
výrazně zaostáváme. Po krátké diskusi už následuje jen schvalování usnesení Konference ŠSČR. 
Původní optimistický odhad předsedy Viktora Novotného, že při hladkém průběhu delegáti stihnou 
i hokejový zápas Česko – Kanada sice nebyl naplněn, ale i tak Konference ŠSČR končí 



v rekordně krátkém čase – je 16.15, když návrhová komise čte návrh usnesení. Po jeho 
odsouhlasení předseda ŠSČR Viktor Novotný končí konferenci a delegátům přeje šťastnou cestu 
domů. 
 

 
 
Jihomoravský šachový svaz na konferenci zastupovali Josef Lahodný, Radka Slepánková, 
Miroslav Hurta, David Hampel a Vladimíra Šťastná 


