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Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje pro rok 2012 
konané v Plzni dne 14.01.2012 od 10:40 do 15:20 hod. 

Konference se zúčastnili: 
Delegáti oddílů: ŠK Kdyně (zastupováním pověřen J. Novák ze ŠK Sokol Klatovy), TJ Staňkov 
(zastupováním pověřen L. Kříž ze SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany), ŠK Sokol Klatovy 
(2 delegáti - Z. Hanzlík, J. Novák), TJ Lokomotiva Plzeň (zastupováním pověřen L. Wiener z TJ ZČE 
Plzeň), TJ Košutka Plzeň o.s. (2 delegáti – J. Lešetický, V. Bouše), TJ Sokol Plzeň-Letná (2 delegáti – 
K. Chaluš (2 hlasy)), TJ ZČE Plzeň (2 delegáti – L. Wiener, J. Kupilík), SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS 
Nýřany (2 delegáti – M. Vlk, L. Kříž), ŠK Líně (2 delegáti – P. Herejk, M. Jenč), ŠAKAL Kozolupy 
(2 delegáti - zastupováním pověřen M. Jenč ze ŠK Líně (2 hlasy)), SKK ZP Rokycany (L. Pohořelý), TJ 
Sokol Kšice (R. Milota) 

Hosté: M. Vokáč (VV ŠSČR) 

Nepřítomní zástupci oddílů: Sokol Domažlice (2 delegáti), TJ Sokol Postřekov, TJ Dynamo Horšovský 
Týn, TJ Sokol Červené Poříčí, TJ Union Plzeň, ŠK Přeštice, TJ Slavoj Dvorec, ŠK DDM Planá 
u Mariánských Lázní (2 delegáti), ŠK Tachov (2 delegáti) 

Členové výkonného výboru: H. Šperl (předseda), B. Sunek (hospodář), M. Jenč (předseda KM), 
J. Lešetický 

Revizní komise: M. Vlk (předseda) 

Průběh konference: 
1. Zahájení (10:40, Šperl) 

• přivítán generální sekretář ŠSČR a člen VV ŠSČR M. Vokáč 
• schválen jednací řád konference - jednomyslně 
• schválen program konference - bez připomínek, jednomyslně 

2. Volba pracovního předsednictva 
• Šperl (předsedající), Sunek, Jenč - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z konference 
• Jenč (zapisovatel), Šperl (ověřovatel) - vizuální většina hlasujících pro každého z nich 

4. Volba mandátové komise 
• Milota (předseda), Chaluš, Hanzlík - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

5. Volba návrhové komise 
• Jenč (předseda), Kupilík, Lešetický - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

6. Zpráva mandátové komise (Milota) 
• Členy ŠSPK je v současné době 21 oddílů, z toho 10 oddílů má právo na 2 delegáty (nad 

30 členů), celkem se tedy konference mohlo zúčastnit 31 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
Delegátům s hlasem rozhodujícím bylo vydáno 19 hlasovacích lístků z celkového počtu 
31, tj. 61,29 %. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina, tj. 10 hlasů. 

7. Zprávy o činnosti VV ŠSPK a jednotlivých komisí v roce 2011 
• VV ŠSPK - písemně, doplnil Šperl – odchod z ČSTV a přechod na právní subjektivitu, tj. 

vlastní IČ a bankovní účet v dubnu 2011 
• komise mediální a propagační - písemně, doplnil Šperl 
• komise rozhodčích - písemně, doplnil Šperl 
• sportovně technické komise - písemně, doplnil Šperl – o konečném pořadí v RP PM II 

rozhodly zápasy proti ostatním týmům v pořadí, toto kritérium není uvedeno na webu 
db.chess.cz 

• komise mládeže - písemně, doplnil Jenč 

8. Zpráva o hospodaření ŠSPK za rok 2011 (Sunek) 
• písemně čerpání rozpočtu, stav účtu k 31.12.2011 byl 72985,42 Kč 
• zmíněn propad příjmů v důsledku platby za služby PKS ČSTV a poklesu počtu aktivních 
členů, kteří se stali neaktivními 
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• KM neobdržela dotaci z KÚ PK na projekt CAISSA, dosud nebyly vyplaceny odměny 
vedoucím soutěží – budou vyplaceny počátkem roku 2012 

9. Zpráva revizní komise za rok 2011 (Vlk) 
• přečtena zpráva revizní komise 
• stav na účtu k 31.12.2010 byl 80179,76 Kč, stav k 31.12.2011 byl 72985,42 Kč 
• hospodaření ŠSPK za rok 2011 skončilo ztrátou ve výši 7194,34 Kč; hlavními příčinami 

byly nepředpokládaný výdaj za vedení účetnictví, ekonomické a ostatní služby PKS ČSTV 
v 1. pololetí r. 2011 ve výši 4500 Kč a menší výběr příspěvků 

• nebyly zjištěny žádné nedostatky, účetnictví je vedeno vzorně 
10. Informace ze ŠSČR (Vokáč) 

• ČSTV – vysvětlil odluku ŠSČR od ČSTV a výhody právní subjektivity svazů a klubů, mj. 
možnost žádat o dotace 

• dotace, projekty – podrobné informace přílohou Komuniké ze 66. schůze VV ŠSČR, pro 
KM ŠSPK má největší význam projekt 3.2 Krajská tréninková centra (dotace 448000 Kč) 

• reforma úhrady plateb v ŠSČR – fakturace 
11. Oběd (12:30 – 13:20) 

12. Zpráva mandátové komise 
• počet delegátů s hlasem rozhodujícím se nezměnil, žádný delegát neubyl ani nepřibyl 

13. Diskuze k předneseným zprávám 

14. Schválení činnosti za rok 2011 
• vizuální většina hlasujících pro 

15. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 25.02.2012, předpokládané místo Havlíčkův Brod 
• hlasováno o jednotlivých navržených kandidátech: 

� H. Šperl – vizuální většina hlasujících pro 
� K. Chaluš - vizuální většina hlasujících pro 
� J. Novák - vizuální většina hlasujících pro 

• jako náhradník byl navržen J. Lešetický - vizuální většina hlasujících pro 
16. Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2012 (Sunek) 

• předložen k diskuzi a okomentován - vzhledem k předpokládaným příjmům a návrhům 
rozpočtů STK a KM vychází jako nevyrovnaný s příjmy ve výši 89900 Kč a výdaji ve výši 
95800 Kč, rozdíl 5900 Kč nutno zohlednit, tj. upravit návrhy rozpočtů STK a KM 

• navržena následující úprava rozpočtu STK (Šperl) 
� v kapitole Družstva zvýšit startovné ze 400 (snížené 300 Kč) na 500 Kč (snížené 

350 Kč) u soutěží RP - vizuální většina hlasujících pro 
• navržena následující úprava rozpočtu KM (Jenč) 

� v kapitole Medaile a diplomy snížit výdej z 10000 Kč na 7000 Kč 
� v kapitole Soustředění – CAISSA snížit výdaj o 600 Kč 

• takto upravený rozpočet předložen k hlasování jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 
92200 Kč - vizuální většina hlasujících pro 

17. Diskuze 
• dotaz na termín platby příspěvků ŠSČR pro rok 2012 (Vlk) – nejpozději do 01.03.2012, 

viz průvodní dopis od J. Kniezkové, zaslaný na oddíly spolu se seznamem členů (Šperl) 
• pravidla pro vyplácení dotací pro pořadatele soutěží ŠSPK (Lešetický) 
• způsob zvýšení příjmů ŠSPK (Kříž, Lešetický, Sunek) – zvýšit příspěvky o 10 Kč, tj. 
členové se základní sazbou 110 Kč, členové se sníženou sazbou (mládež do 18 let a senioři 
nad 65 let) 60 Kč s platností od roku 2013 

• informace k ZODM (Šperl) – zodpovězeno (Jenč) 

18. Usnesení 
• předložil ke schválení předseda návrhové komise Jenč - schváleno jednomyslně 

19. Závěr (15:20, Šperl) 
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USNESENÍ 

Konference 

1. Vyslovuje poděkování ŠK Sokol Klatovy za vzorné uspořádání MČR družstev mladších žáků 
v r. 2011 

2. Vyslovuje poděkování všem pořadatelům soutěží ŠSPK v r. 2011. 

3. Schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru v roce 2011. 

4. Bere na vědomí rezignaci místopředsedy výkonného výboru J. Baumruka a ukládá výkonnému 
výboru zvolit místopředsedu ze stávajících členů (H. Šperl, B. Sunek, M. Jenč, M. Kasík, P. Šott, 
J. Lešetický,), popř. kooptovat do výkonného výboru dalšího člena a zvolit jej místopředsedou. 

5. Schvaluje zprávy o činnosti v roce 2011: sportovně technické komise, komise rozhodčích, komise 
mládeže, komise mediální a propagační. 

6. Schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2011. 

7. Schvaluje zprávu revizní komise za rok 2011. 

8. Volí delegáty a náhradníka na konferenci ŠSČR dne 25.02.2012, předpokládané místo Havlíčkův 
Brod. Delegáti: Hynek Šperl, Karel Chaluš, Jaromír Novák. Náhradník: Jan Lešetický. 

9. Zavazuje zvolené delegáty na konferenci ŠSČR hlasovat pro odstranění diskriminace členů 
nesdružených v ČSTV, kteří z tohoto důvodu platí zvýšené startovné v soutěžích ŠSČR. 

10. Schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2012 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 92200 Kč. 

11. Schvaluje zvýšení startovného v soutěžích RP na 500 Kč (snížené startovné 350 Kč), počínaje 
sezónou 2012/2013. 

12. Dotace pořadatelům soutěží ŠSPK budou vyplaceny až po splnění všech podmínek uvedených 
v konkurzu na uspořádání mistrovských soutěží. 

13. Schvaluje členské příspěvky ŠSPK od roku 2013 ve výši 110 Kč pro členy se základní sazbou a 
ve výši 60 Kč pro členy se sníženou sazbou (platí pro mládež do 18 let a seniory nad 65 let). 

14. Bere na vědomí informaci o 11. ročníku šachového festivalu, který se uskuteční ve dnech 
18.-25.08.2012 a jehož pořadatelem je ŠK Líně. 

 
Usnesení bylo schváleno 19 delegáty z přítomných 19 delegátů s hlasem rozhodujícím.
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 ROZPOČET ŠSPK na rok 2012  (sestaveno na podkladě rozpočtů STK a KM) 
PŘÍJMY VÝDAJE 

muži + ženy       8000 
rozhodčí,místnost,materiál,ce
nový fond min. 1/2 

BT jednotlivci       2000 
rozhodčí,místnost,materiál,ce
nový fond min. 1/2 

rapid družstva       2000 
rozhodčí,místnost,materiál,ce
nový fond min. 1/2 

rapid jednotlivci       2000 
rozhodčí,místnost,materiál,ce
nový fond min. 1/2 

turnaj seniorů, postižených       2000 
rozhodčí,místnost,materiál,ce
nový fond min. 1/2 

BT družstva       2000 
rozhodčí,místnost,materiál,ce
nový fond min. 1/2 

Je
dn

ot
liv

ci
 

plakety pro přeborníky       1200 družstva a jednotlivci 

KP I 10950 družstev 12 startovné 1000 (snížené 825) 1000 řízení soutěže 

KP II 7950 12 750 (575) 1000 řízení soutěže 

RP PM I 5000 12 500 (350) 1000 řízení soutěže 

RP TC 1650 4 500 (350) 800 řízení soutěže 

RP KT+DO 2650 6 500 (350) 800 řízení soutěže 

RP PM II 3600 8 500 (350) 800 řízení soutěže 

zápočet KP I na ELO FIDE       4800 zápočet KP I na ELO FIDE 

zápočet LOK         13200 zápočet soutěží na LOK ČR 

D
ru

žs
tv

a 

Poháry pro vítěze       300   

  Celkem STK: 31800     42900 -11100 

www stránky         2500 
připojení, aktualizace, 
úprava a servis 

poštovné        0 
obálky, množení  -  nahradit 
e-mailem 

příspěvky ŠSPK 45000   Nábor nových členů, aktivace     

ostatní,rezerva, konference       5000   

školení rozhodčích 3000     3000   

cestovné       1500   

O
st

at
ní

 

příspěvek ŠSČR           

  Celkem ostatní: 48000     12000 36000 

krajské turnaje   turnajů 20   13300 viz rozpis KM 

Soustředění + talent. mládež (= projekt CAISSA 2010):   12400     15500   

medaile, diplomy       7000   M
lá

de
ž 

Tréninkové materiály, ostatní, školení 0     1500   

  Celkem mládež 12400     37300 -24900 

       

 Celkem: 92200     92200 0 

 

Zapsal: M. Jenč 
Ověřil: H. Šperl 


