
Zápis z Konference Šachového svazu Plzeňského kraje pro rok 2015 
konané v Plzni dne 21.02.2015 od 10:00 do 15:00 hod. 

Konference se zúčastnili: 

Delegáti oddílů (21): Sokol Domažlice (M. Vašíček), ŠK Kdyně (zastupováním pověřen Z. Hanzlík 
z ŠK Sokol Klatovy), ŠK Sokol Klatovy (2 delegáti - Z. Hanzlík, P. Hrdlica), TJ Lokomotiva Plzeň 
(2 delegáti – P. Čečil, J. Kohout), TJ Košutka Plzeň o.s. (2 delegáti – V. Bouše, V. Václavík), 
TJ Sokol Plzeň-Letná (M. Kasík), TJ ZČE Plzeň (D. Pelikán), ŠK 64 Plzeň (V. Hrdlička – 2 hlasy), 
SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany (L. Kříž/M. Vlk), ŠK Líně (2 delegáti – M. Jenč, K. Orlíček), 
ŠAKAL Kozolupy (J. Šilhavá), ŠK Dvorec (P. Čekan), ŠK DDM Planá u Mar. Lázní (J. Bruna), 
TJ Sokol Kšice (H. Šperl), ŠK Tachov (A. Jakl, V. Truksa) 

Hosté: T. Ehrlich, M. Kopřiva (TJ Košutka Plzeň o.s.), L. Košan (ŠK Dvorec) 

Nepřítomní zástupci oddílů (7): TJ Postřekov, TJ Staňkov, TJ Sokol Červené Poříčí, TJ Union 
Plzeň, ŠK Přeštice, TJ Slavoj Dvorec, SKK ZP Rokycany 

Členové výkonného výboru: M. Jenč (místopředseda VV ŠSPK, předseda KM ŠSPK), K. Orlíček 
(předseda KMP), J. Šilhavá (člen VV ŠSPK) 

Revizní komise: M. Vlk (předseda RK), V. Truksa (člen RK) 

Omluveni: M. Štaif (hospodář ŠSPK) 

Průběh konference: 

1. Zahájení: 
• 10:00 V. Václavík přivítal delegáty a hosty a zahájil konferenci 
• přítomno 21 delegátů z celkového počtu 28, konference je usnášeníschopná 

2. Jednací řád konference: 
• návrh M. Jenče na zařazení doplňkových voleb do VV ŠSPK (bod 14) do programu 

konference – schváleno, schválen program konference - bez připomínek, jednomyslně 

3. Volba pracovního předsednictva: 
• M. Jenč (předsedající), V. Bouše, K. Orlíček - vizuální většina hlasujících pro každého 

člena 

4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z konference: 
• M. Vlk (zapisovatel), V. Hrdlička (ověřovatel) - vizuální většina hlasujících pro každého 

z nich 

5.-6. Volba společné mandátové a návrhové komise: 
• D. Pelikán (předseda), Z. Hanzlík, M. Kasík - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

7. Zpráva mandátové komise (D. Pelikán, V. Václavík): 
• Členy ŠSPK je v současné době 22 oddílů, z toho 6 oddílů má právo na 2 delegáty (>30 

členů s platnou registrací), celkem se tedy konference mohlo zúčastnit 28 delegátů 
s hlasem rozhodujícím. Přítomno 21 delegátů s hlasem rozhodujícím (75 %), konference je 
usnášeníschopná. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina, tj. 11 hlasů. Dále jsou 
přítomni 3 hosté s hlasem poradním.  



8. Zprávy o činnosti VV ŠSPK a jednotlivých komisí v roce 2014: 
• VV ŠSPK – ústně (M. Jenč, H. Šperl) – nezbytnost zápisu ŠSPK do spolkového rejstříku 

jako pobočný spolek ŠSČR a změnu sídla spolku 
• komise rozhodčích – ústně (M. Kasík) – upozornil na končící platnost rozhodcovských tříd 

v r. 2015, plánuje se školení a seminář rozhodčích 2. třídy 
• sportovně technické komise - písemně (H. Šperl) 
• komise mládeže - písemně, ústně doplnění (M. Jenč) – informace o získaných dotacích 

a jejich vyúčtování, o realizovaných projektech 
• komise mediálně propagační – zpráva nepředložena (K. Orlíček) 

9. Zpráva o hospodaření ŠSPK za rok 2014 (písemně M. Štaif, ústně doplnil M. Jenč): 
• písemně čerpání rozpočtu, informace k vyúčtování dotací ze ŠSČR (42 665 Kč) a KÚ PK 

(30 000 Kč); hospodaření skončilo s přebytkem 11 919 Kč, k 31.12.2014 byl disponibilní 
zůstatek 110 523 Kč + hotovost 1 393 Kč v pokladně, zbývají vyplatit odměny vedoucím 
soutěží ve výši 5 400 Kč 

10. Zpráva Revizní komise za rok 2014 (M. Vlk): 
• nebyla předložena – trvající pracovní neschopnost hospodáře ŠSPK; návrh na usnesení, 

aby revize hospodaření ŠSPK za r. 2014 byla provedena nejpozději do 31.03.2015 
a zpráva RK byla zveřejněna na webových stránkách ŠSPK 

11. Diskuze k předneseným zprávám: 
• požadavek doplnění počtu družstev v soutěžích KP II a RPPMI na maximální počet (12); 

návrh aby termíny jednotlivých turnajů byly v konkurzu již pevně stanoveny (L. Kříž) – návrh 
přijat 

12. Schválení činnosti za rok 2014: 
• Konference ŠSPK pověřuje RK, aby provedla kontrolu hospodaření ŠSPK za r. 2014 

a umístila zprávu z revize na web ŠSPK do 31.03.2015; jestliže nebudou nalezeny 
nedostatky, je hospodaření ŠSPK za r. 2014 považováno za schválené 

• zpráva o činnosti VV ŠSPK a jednotlivých komisí – schváleno (vizuální většina hlasujících 
pro) 

13. Volba volební komise a doplňkové volby do VV ŠPK: 
• zvolena komise ve složení: A. Jakl (předseda), P. Čekan, J. Kohout – členové 
• nominace na předsedu VV ŠSPK: M. Jenč – nominaci nepřijal, V. Václavík – nominaci přijal 
• volba předsedy VV ŠSPK (přítomno 20 delegátů s hlasem rozhodujícím): zvolen 

V. Václavík – 17 hlasů pro, 3 se zdrželi 
• nominace na další členy VV ŠSPK: M. Jenč – nominaci nepřijal, již je členem; Kasík – 

nominaci přijal; M. Sunek – nominaci nepřijal; M. Štaif – nominaci přijal; V. Václavík – 
nominaci nepřijal, kandiduje na předsedu; M. Vlk – nominaci nepřijal, je členem RK,  
dosavadní členové VV ŠSPK J. Šilhavá, M. Jenč, K. Orlíček vyjádřili svůj souhlas být 
nadále  členy VV ŠSPK 

• volba dalších členů VV ŠSPK (přítomno 20 delegátů s hlasem rozhodujícím): zvolen 
M. Kasík – 19 hlasů pro, 1 se zdržel; zvolen M. Štaif – 20 hlasů pro 

• nový VV ŠSPK bude sedmičlenný: V. Václavík (předseda), M. Jenč (místopředseda, 
předseda KM), M. Kasík (předseda KR), K. Orlíček (KMP), J. Šilhavá (členka VV ŠSPK), M. 
Štaif (hospodář),.pozice předsedy STK zatím neobsazena, VV ŠSPK pověřen Konferencí 
najít nového předsedu STK a kooptovat jej do VV ŠSPK 

14. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 27.-28.02.2015 v Ledči nad Sázavou: 
• nominace: P. Čekan – nominaci přijal; V. Pelikán – nominaci přijal, M. Štaif – nominaci přijal; 

náhradník M. Jenč – nominaci přijal 
• volba delegátů (přítomno 19 delegátů s hlasem rozhodujícícm): P. Čekan – 17 pro, 2 se 

zdrželi; V. Pelikán – 18 pro, 1 se zdržel; M. Štaif – 19 pro; náhradník M. Jenč – 18 pro, 1 se 



zdržel 
• Konference ŠŠPK zmocňuje delegáty Konference ŠSČR, aby vystoupili s požadavkem 

zápisu ŠSPK do spolkového rejstříku jako pobočného spolku ŠSČR 

15. Oběd (12:30 – 14:00) 

16. Zpráva společné mandátové a návrhovékomise: 
• počet delegátů s hlasem rozhodujícím 19 

17. Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2015 (M. Štaif): 
• písemně, předložen k diskuzi a okomentován (M. Jenč) – vzhledem k předpokládaným 

příjmům a návrhům rozpočtů STK a KM,odměna hospodáři ŠSPK ve výši 5.000 Kč bude 
hrazena z rezervy 

• rozpočet předložen k hlasování jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 84.800 Kč – 19 
hlasů pro 

18. Diskuze: 
• (M. Vašíček): návrh na sjednocení hracího tempa v soutěži KPII se soutěží KPI, tj. 90 minut 

na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 vteřin na každý provedený tah od 
začátku partie pro každého hráče (možné jen s digitálními hodinami) – STK uspořádá 
a vyhodnotí anketu mezi šachovými oddíly, pokud se vysloví proti změně >5 oddílů (20% 
z celkového počtu oddílů ŠSPK), návrh vstoupí v platnost od soutěžní sezóny 2016/2017 

• (L. Kříž): návrh započítávat výsledky KPII na FIDE ELO (dojde ke zvýšení startovného) – 
STK uspořádá a vyhodnotí anketu mezi šachovými oddíly, o výsledku rozhodne 
Konference ŠSPK 2016 

19. Usnesení Konference ŠSPK 2015: 
• předložil ke schválení předseda společné mandátové a návrhové komise D. Pelikán - 

schváleno jednomyslně 

20. Závěr: 
• předseda VV ŠSPK, V. Václavík, poděkoval delegátům za důvěru 
• předseda pracovního předsednictva, M. Jenč poděkoval odstupujícímu předsedovi 

VV ŠSPK H. Šperlovi za odvedenou práci a v 16:00 Konferenci ŠSPK 2015 ukončil 

Zapsal: Miloslav Vlk Ověřil: Václav Hrdlička 



Usnesení Konference Šachového svazu Plzeňského kraje ze  

dne 21.2. 2015 

1. Schvaluje zprávu o činnosti VV ŠSPK za r. 2014. 
 
2. Schvaluje zprávy o činnosti za r. 2014: sportovně technická komise, komise rozhodčích, komise 
mládeže. 
 
3. Podmínečně schvaluje hospodaření ŠŠPK za r. 2014. 
 
4. Pověřuje RK, aby provedla kontrolu hospodaření ŠSPK za r. 2014 a umístila zprávu z revize na 
web ŠSPK do 31.03.2015; jestliže nebudou nalezeny nedostatky, je hospodaření ŠSPK za r. 2014 
považováno za schválené. 
 
5. Ukládá STK doplnit počet družstev v soutěžích KPII a RPPMI na maximální možný (12) 
a uvádět ve vyhlašovaných konkurzech pevné termíny jednotlivých turnajů. 
 
6. Ukládá STK a KM sestavit Kalendář soutěží ŠSPK pro sezónu 2015/2016 nejpozději do 
30.06.2015. 
 
7.  Pověřuje VV ŠSPK, aby našel nového předsedu STK a kooptoval jej do VV ŠSPK 
 
8. Volí Bc. Václava Václavíka novým předsedou VV ŠSPK 
 
9. Zvolila  a potvrdila členy VV ŠSPK: : 

• Bc. Václav Václavík  nar.  13.10.1951 – předseda 
• Mgr. Milan Jenč  nar.  27.10.1975 – místopředseda, předseda Komise mládeže 
• Miroslav Kasík  nar.     1. 4.1948 – předseda Komise rozhodčích 
• Karel Orlíček   nar.    10.5.1955 – předseda Komise mediálně propagační 
• Ing. Jana Šilhavá nar.    7.10.1975 – členka výkonného výboru ŠSPK 
• Ing. Martin Štaif nar.   – hospodář ŠSPK 
• David Pelikán  nar.    23.7.1980 -- předseda STK kooptován VV 

10. Volí delegáty Konference ŠSČR 2015 ve dnech 27.-28.02.2015 v Ledči nad Sázavou: Ing. Petr 
Čekan, Mgr. Vladimír Pelikán, Ing. Martin Štaif, náhradník Mgr. Milan Jenč. 
 
11. Souhlasí se zápisem Šachového svazu Plzeňského kraje do spolkového rejstříku jako 
pobočného spolku ŠSČR a se změnou sídla na Karlovarská 126, 323 00 Plzeň. 
 
12. Schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK na r. 2015 jako vyrovnaný ve výši 84.800 Kč. 
 
12. Pověřuje STK uspořádáním a vyhodnocením ankety mezi šachovými oddíly o možnosti 
sjednocení hracího tempa v soutěži KPII se soutěží KPI, tj. 90 minut na 40 tahů + 30 minut do 
konce partie s přidáváním 30 vteřin na každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče 
pokud se vysloví proti změně >5 oddílů (20% z celkového počtu oddílů ŠSPK), návrh vstoupí 
v platnost od soutěžní sezóny 2016/2017. 
 
13. Pověřuje STK uspořádáním a vyhodnocením ankety mezi šachovými oddíly o možnosti 
započítávat výsledky KPII na FIDE ELO.O výsledku rozhodne Konference ŠSPK 2016. 
 
Usnesení schváleno 19 delegáty z 19 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

Zapsal: Miloslav Vlk                                                                                       Ověřil: Václav Hrdlička 



 

Normální Snížené
KP jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky) -10000
KP seniorů -2000
KP v bleskovém šachu jednotlivců (muži, ženy, mládež) -2000
KP v rapid šachu jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky) -2000
KP družstev v bleskovém šachu -2000
KP družstev v rapid šachu -2000
poháry, plakety -1200
KPI 11300 12 1000 825 -1000 -4800
KPII 6450 10 750 575 -1000 -4000
RPPMI 4100 10 500 350 -800 -2000
RPPMII 4250 10 500 350 -800 -2000
RPZ-A 2050 5 500 350 -800 -1000
RPZ-B 2050 5 500 350 -800 -1000
FRL (KPI) -2400
poháry pro vítěze (KPI, KPII) -300

Celkem 30200 -26700 -17200 -13700

Ampér 1-6 -3500
Klatovská věž 1-5 -2500
KP družstev mladších žáků -500
KP družstev starších žáků -500
KP mládeže do 16 let + KP mateřských škol -1000
OP škol (DO, KT, PJ+PM+PS, TC) -2000
KP škol -500
medaile, poháry, diplomy -5200
ostatní -1600
prodej metodických materiálů 1600

Celkem 1600 -17300

web -2500
poštovné -100
konference -5000
účetnictví -5000
cestovné -1000
školení rozhodčích 5000 -5000
bankovní poplatky -1800
partiáře (10 000 ks) -3200
rezervní fond ŠSPK 5000
členské příspěvky ŠSPK 43000

Celkem 53000 -23600

Celkem vše 84800 -84800

KM

Ostatní

Rozpočet ŠSPK na rok 2015
STK

Příjmy Výdaje Rozdíl 
příjmy / 
výdaje

Soutěže Startovné 
celkem

Počet 
družstev

Startovné Soutěže LOK/FRL


