
Zápis 2018-2 

Zápis z jednání výkonného výboru ŠSPK  ze dne 11. dubna  2018 

 
Zahájeno 17:45 

Přítomni: Pelikán David, Orlíček Karel, Sunek Bohumír, Šilhavá Jana, Štaif Martin 

Omluven: Hrdlica Pavel; Vlk Miloslav-RK 

 

Program jednání: 

1. Potvrzení hlasování per rollam 

 Způsob rozdělení šachových triček pro aktivní organizátory akcí ŠSPK – jednomyslně 

potvrzeno.  

 Dohodnuto konkrétní rozdělení pro KM a STK. Počty a velikosti oznámí předsedové komisí a 

budou součástí zápisu z jednání. 

2. Info z jednání ŠSČR-Sunek 

 a) Komuniké a Zápis z jednání je již uveřejněn na webových stránkách ŠSČR 

b) Podrobnější informace:  

b1) ŠSČR nově uzavřel s Kooperativou pojištění odpovědnosti funkcionářů, platné i pro 

pobočné spolky. 

b2) Ochrana osobních údajů (GDPR) se bude týkat i šachistů (zejména souhlasy pro 

evidenci osobních údajů a další). Zatím není oficiální výklad a směrnice pro členy 

ČUS; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje Rejstřík sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, kde budou dohodnutou 

formou přihlášení. Pokyny budou postupně zveřejňovány. Upozornění-Rejstřík má 

navazovat na centrální evidenci obyvatel – tedy pořádek v datech, bydliště apod. 

VV ŠSPK doporučuje všem organizátorům akcí a funkcionářům SLEDOVAT 

např. webové stránky ŠSČR, kde budou postupně uváděny podrobnosti! 

b3) Za Plzeňský kraj je „hříšníkem“ v nezaslání seznamu členů jen oddíl SŠK 

Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany 

b4) Ke dni 27. 03. 2018 mají neuhrazené faktury vůči ŠSČR oddíly Kšice a Union Plzeň. 

Hospodář M. Štaif projedná s jejich zástupci aktuální stav, případně bude 

informovat hospodáře ŠSČR o situaci, že oddíl již neexistuje a projedná řešení. 

b5) Byla schválena dotace na TCM, pro ŠSPK ve výši 59 647,- Kč, která bude vyplacena 

ve třech krocích – M. Štaif potvrdil, že první záloha ve výši 20 000,- Kč je již na účtu 

ŠSPK.  

3. Závěr roku 2017 – M. Štaif zajistil v zákonných termínech předání veškeré potřebné dokumentace 

(Přiznání k dani příjmu a další příslušné dokumenty). Zároveň M. Štaif předá e-mailem zálohy roku 

2016 a 2017 předsedovi VV. 

4. Komise 

a) STK - D. Pelikán: Informoval o přípravách a průběhu soutěží a rozdělení triček v rámci 

STK 

b) KM – J. Šilhavá: Informace o soutěžích a úspěších našich mladých talentů, rozdělení triček 

v rámci KM- podrobnosti viz webová stránka ŠSPK > Komise mládeže. Dále byl dohodnut 

systém předávání informací s mediální komisí. 

 TCM – Na základě přidělených dotací bude připraven konkrétní plán. 

 Dotace – KM připravila tři žádosti o dotace pro mládež z rozpočtu Plzeňského kraje a to 

k dotačním titulům Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018; Podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 2018; Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018. 

Všechny žádosti byly přijaty k projednávání. V průběhu roku budou připraveny další 

žádosti podle vypisovaných dotačních titulů, které budou relevantní pro šachy (např. 

Mikrogranty pro mládež, Podpora krajských sportovců při reprezentaci kraje na 

Mistrovstvích Evropy nebo Evropské Unie apod.) 
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 VV ŠSPK vyzývá všechny šachové oddíly, spolky, organizace apod., aby informovaly 

VV ŠSPK o záměru žádat o dotaci z jakékoliv oblasti rozpočtů (Jde o koordinaci, 

protože sejde-li se několik žádostí na stejnou či podobnou akci, většinou to nemá 

příznivý ohlas). 

c) KM – K. Orlíček: Informoval o možnostech prezentovat šachy v tištěných médiích. 

Dohodnut nejaktuálnější způsob předávání výsledků a zpráv o akcích. Existuje i možnost si 

pro akce půjčit CD se šachovou tématikou od ŠSČR.  

d) – KR – vzhledem k tomu, že P. Hrdlica byl omluven, prodiskutoval VV potřeby ŠSPK 

v oblasti rozhodčích pro rok 2018 se závěrem uspořádat urychleně Školení na SWISS se 

zaměřením na neobvyklé situace a v obvyklém termínu seminář a školení rozhodčích 3 a 2 

třídy. Připravit přehled aktivních rozhodčích, kterým bude procházet platnost a neaktivních 

rozhodčích s možností opětného zapojení do činnosti. 

5. Spolupráce s Revizní komisí – M. Vlk omluven: VV diskutoval o možnostech spolupráce a rozhodl 

se požádat RK v rámci její kompetence o rozšíření kontrolní činnosti na obsahové naplnění akcí, 

pořádaných ŠSPK. 

6. Různé: 

a) Byly provedeny nutné změny v Rejstříku spolků na základě voleb na únorové konferenci. 

K dispozici je již originál platného výpisu z Rejstříku – založen u předsedy.      

b) Kontrola usnesení z Konference ŠSPK – úkol pro delegáty na konferenci ŠSČR byl splněn 

– info viz Postřehy z konference ŠSČR na webu ŠSPK 

 

 

Usnesení VV ŠSPK 

4/2018 – Předsedové KM J. Šilhavá a STK D. Pelikán dodají jmenovitý sezam rozdělení triček ŠSČR

          T: 15. 4. 

5/2018 – Hospodář M. Štaif projedná neuhrazené faktury dvou oddílů včetně dojednání řešení 

s hospodářem ŠSČR.       T: 31. 5.  

6/2018 – Předseda KR P. Hrdlica zahrne do plánu práce KR na rok 2018 Školení SWISS a seminář 

pro R 2 a 3 třídy.        T : 31.5. 

 Zpracuje přehled dle výše uvedeného jednání    T: příští VV 

7/2018 – Předseda B. Sunek projedná s RK možnosti rozšíření činnosti.   T: 31. 5.  

 

Schváleno všemi přítomnými členy VV. 

Předpokládané jednání VV – červen 2018 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 

 

         Zapsal B. Sunek, předseda 

Příloha  

STK HeřNýř  -  Luboš  Kříž   KM  Líně - Jana Šilhavá 

Košutka  – Václav Václavík     Tachov  - Aleš Jakl 

Líně   - Milan Jenč      Petřín - Ladislav Wiener 

Domažlice  – Martin Vašíček     Klatovy – Pavel Hrdlica  

Petřín  – Vladimír Pelikán (starší)   Dvorec - Zdeněk Flajšman 

(info-Domažlice-Martin 

Vašíček obdrží přes STK) 

 

 


