
Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje 2021 

konané v Plzni v zasedací místnosti TJ Košutka dne 27. 06. 2021 

 

Účastníci konference:  

Delegáti oddílů, členové VV a RK ŠSPK, hosté. Prezenční listina v příloze Zápisu.  

Omluveni: Členové VV M. Štaif a P. Hrdlica 

 

Program konference: 

Před zahájením bylo u prezence konstatováno, že přítomných delegátů je nadpoloviční 

většina a jednání může začít. 

1. V 10:15 hod. zahájil B. Sunek jednání konference, přivítal delegáty, členy VV a RK 

a hosty. 

Váženým hostem a zároveň i delegátem (po přestěhování do Plzeňského kraje) byl 

Martin Petr, předseda ŠSČR. 

Ve spolupráci s vedoucím pořadatelem V. Václavíkem oznámili technické řešení 

jednání konference s důrazem na dodržování hygienickoepidemiologických 

opatření (u prezence probíhala kontrola dodržování MO, čl. 16, Ministerstva 

zdravotnictví). 

2. Jednací řád byl zaslán jednotlivým delegátům elektronickou poštou, a protože 

nebyly předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o schválení – pro 22 

hlasů - většina.  

Program konference byl zaslán jednotlivým delegátům elektronickou poštou, a 

protože nebyly předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o schválení – 

optickou většinou. Dále byl rozeslán delegátům návrh Volebního řádu pro 

konferenci, bez připomínek, schváleno 22 hlasy 

3. Volba pracovního předsednictva: Navrženi B. Sunek, D. Pelikán, M. Petr, K. Orlíček 

– schváleno 22 hlasů pro. Předsedajícím konference byl zvolen Sunek. 

4. Volba komisí:  

4.1. Mandátová komise: předseda L. Bouše – pro 22 hlasů 

4.2. Návrhová komise: předseda D. Pelikán – pro 22 hlasů 

4.3. Volební komise: M. Jenč, předseda; Z. Bartoníček, člen; V. Daněk, člen – pro 

22 hlasů 

5. Zpráva mandátové komise: Členy ŠSPK je aktuálně 22 oddílů, z toho 9 oddílů má 

podle počtu členů právo na dva delegáty, celkem má tedy právo účasti 31 delegátů. 

Dle prezenční listiny je přítomno 22 delegátů, tj. 72 % a konference je usnášení 

schopná, volební kvorum je 12 hlasů. 

Dále jsou přítomni 2 členové VV a 2 členové RK, kteří nejsou mezi delegáty a 2 

hosté. 

6. Výroční zprávy o činnosti za rok 2020: 

Úvod do zpráv přednesl předseda ŠSPK Sunek, který zdůraznil fakt, že 

všechny informující a hodnotící zprávy VV a jednotlivých komisí ŠSPK byly na 

oddíly vzhledem k nemožnosti (COVID 19) uskutečnění Konference v řádně 

plánovaném termínu rozeslány v průběhu I. čtvrtletí 2021 a k žádné z nich 

nebyla zaslána žádná připomínka nebo dotaz. Následovalo doplnění zpráv za 

první pololetí roku 2021. 



6.1. Činnost VV: B. Sunek – Výbor se sešel čtyřikrát, vždy online. Poprvé ještě před 

plánovanou konferencí, projednal její přípravu a odložení, stav v Komisi 

mládeže, aktuální možnosti u dlouhodobých soutěží a další aktuální problémy. 

Se vším se můžete seznámit na webu ŠSPK. Další zápis z jednání VV (viz 

web) informuje o změně ve vedení Komise mládeže na základě rezignace Jany 

Šilhavé na všechny funkce a kooptaci Martina Kopřivy jako člena VV a jeho 

zvolení předsedou KM, dále aktuální stav soutěží a akcí a projednal a schválil 

návrh na nového logo a možnost vytvoření nové webové stránky pro ŠSPK. 

Poslední ukončená schůze VV se zabývala závěry z konference ŠSČR, 

soutěžemi online, dotačními tituly a různými Rejstříky  - justiční, spolkový, 

sportovní, vlastníků atd. – opět viz web. V současnosti pokračuje „průběžná“ 

schůze VV, která online řeší nutnou administrativu a neodkladné úkoly. 

Podařilo se vytvořit nové logo a také nové webové stránky pro ŠSPK – 

testovací stránky jste jistě viděli. Můžeme za ně poděkovat Danovi Novému 

(autorovi a novému webmasterovi) a zároveň vyslovit díky autorovi našeho 

dlouholetého webu a jeho správci Vaškovi Václavíkovi, hlavně za trpělivost, 

kterou s námi měl při zakládání zpráv, článků a výsledků na webové stránky.  

Předseda dále poděkoval KM za „rozpoutání“ řady soutěží na dálku, utkání a 

dalších akcí. Zdůraznil, že mandáty VV jsou po právní stránce zcela v pořádku 

a jejich prodloužení až do dne konání konference je v souladu se zákony. 

Vyzval delegáty k potvrzení kooptace M. Kopřivy do aktuálního VV (nestačilo 

by to upozornění na webu z jednání VV a vlastně schválení v rámci schválení 

práce VV? Možná, že pro Rejstřík ne, že to chtějí konkrétně vyjádřit, nevím) a 

dále k návrhům nových kandidátů do funkcí členů VV a RK ŠSPK, protože dnes 

se uskutečnit volby pro další volební období. 

6.2. Komise STK: D. Pelikán – Zprávu obdrželi delegáti písemně, bez připomínek. 

Předseda STK informoval delegáty, že již byl schválen Termínový kalendář i 

Rozpis krajských soutěží družstev pro sezónu 2021/2020 s několika úpravami 

kvůli Covidu a to zejména při přihlašování družstev do jednotlivých soutěží. 

Změna je také v povinném odevzdávání zapsaných partii z KP I.                                                                                                                            

6.3. Komise mládeže: M. Kopřiva doplnil zprávu o množství průběžně konaných 

online akcích a dalších možnostech setkávání, např. online partie nebo 

hybridní šach. Kladně hodnotil online formu přednášek pro talentovanou 

mládež, kde se povedlo zajistit velmi kvalitní přednášející, např. i naši 

šachovou jedničku – další viz web.  

6.4. Komise rozhodčích: P. Hrdlica byl omluven z jednání konference. Pouze tedy 

bylo konstatováno, že všechny třídy rozhodčího mají prodlouženou platnost do 

roku 2024. 

6.5. Komise mediální: K. Orlíček – informoval o dalších možnostech propagace 

(využití loga a webových stránek) a apeloval na delegáty na včasné zasílání 

podkladů (např. předání podkladů do Plzeňského deníku je nutné uskutečnit 

v pondělí a v průběhu týdne pak třeba vyjde krátký info článek…). Zároveň 

požádal delegáty o rozšířování informace, že je aktivní facebookový profil 

ŠSPK a je tak možnost se zapojit do diskuzí o našich problémech.  

 



7. Rozpočet za rok 2020: M. Štaif omluven, zprávu uvedl Sunek – informoval o 

čerpání podle plánu, celkový rozpočet roku 2020 byl plánován jako schodkový (-

9820,- Kč), ale podařilo se schodek snížit na -5 936,- Kč, celkový stav je díky 

úhradě od ŠSČR, která je výdajově plánována na rok 2021, je tedy + 47 464,- Kč. 

Podrobnosti jsou uvedeny v rozeslaných materiálech, případné dotazy budou 

zodpovězeny přímo na konferenci nebo pak písemně hospodářem.  

8. Revizní komise: M. Vlk – Konstatoval správnost hospodaření, vyzdvihl náročnost a 

úspěšnost při získávání dotací a upozornil na skutečnost, že zvyšující se počty 

účastníků v akcích pro mládež sebou přináší problémy pro pořadatele se zajištěním 

dostatečných kapacit na jejich konání (a tím i zvýšené náklady na nájmy). Uvedl 

také, že je trvale menší zájem o turnaje dospělých a termíny květen a červen po 

skončení sezony nejsou příliš vhodné. Bohužel, pan Vlk oznámil delegátům, že již 

nebude kandidovat do RK. 

 

Jednání bylo přerušeno v 12:10 přestávkou na oběd. 

Pokračování jednání konference v 13:00. 

 

9. Diskuze k předneseným zprávám a finančnímu rozpočtu: 

Poznámka autora: nic nemám poznamenáno ke zprávám. 

 

10. Rozpočet na rok 2021: B. Sunek: Konstatoval, že delegáti návrh rozpočtu na rok 

2021 obdrželi a návrh je zcela v intencích roku 2020. Finance ze získaných dotací 

jsou směrovány přímo na další mládežnické připravené akce. Celkové příjmy se 

předpokládají ve výši (včetně předpokládaných dotací a příjmů, přesunutých z roku 

2020) 231 125,- Kč a výdaje ve výši 225 350,- Kč, tzn., že rozpočet je navržen jako 

plusový ve výši 5 775,- Kč.  

Dotazy ani připomínky nebyly. 

Na závěr hodnocení roku 2020 a finančního plánu na letošní rok požádal 

předsedající delegáty o schválení všech předložených zpráv an blok – schváleno 

počtem 22 hlasů. 

 

11. Volební komise 

Předseda volební komise M. Jenč na počátku (ve spolupráci s mandátovou komisí) 

oznámil, že je přítomno 22 delegátů s hlasem rozhodujícím, tzn., že volební kvorum 

je stále 12 hlasů. 

Navrhl delegátům, aby konference hlasovala o odvolání předsedy, místopředsedy 

a členů Výkonného výboru, dále o odvolání předsedy a členů Revizní komise a 

rozpustila všechny aktivní komise ŠSPK, mimo Disciplinární komisi, která je 

zapojena ad hoc do řešení aktuální kausy. 

Hlasování o tomto kompletním návrhu: pro 22 hlasů; proti 0; zdržel se 0. 

Přednesl návrh na složení VV a RK pro další volební období a konstatoval, že na 

žádnou funkci nebyly volební komisy předány dva nebo více návrhů. 

Konference volí VV v souladu se stanovami v počtu 5 členů ve složení předseda, 

místopředseda a 3 členové VV a RK v počtu 3 členů. 

 



Podle schváleného Volebního řádu proběhne volba postupně po jednotlivých 

funkcích formou aklamace. Průběh voleb: 

Výkonný výbor ŠSPK 

Předseda: Sunek Bohumír  pro 22 hlasů proti 0   zdržel se 0  

Místopředseda: Pelikán David pro 21 hlasů proti 0   zdržel se 1 

Člen: Kopřiva Martin   pro 20 hlasů proti 0   zdržel se 2 

Člen: Orlíček Karel   pro 22 hlasů proti 0   zdržel se 0 

Člen: Štaif Martin   pro 21 hlasů proti 0   zdržel se 1 

Revizní komise ŠSPK 

Člen: Kasík Miroslav   pro 21 hlasů proti 0   zdržel se 1 

Člen: Mareška Daniel   pro 21 hlasů proti 0   zdržel se 1 

Člen: Truksa Václav   pro 21 hlasů proti 0   zdržel se 1 

Závěr předsedy volební komise: Všichni kandidáti právoplatně zvoleni. 

Předsedající konference poděkoval delegátům za aktivní přístup, připomněl členům 

RK, že mezi sebou musí zvolit svého předsedu a poděkoval za práci volební komisi. 

  

12. Diskuze: 

a) M. Jenč přednesl po jednotlivých bodech připomínky Jany Šilhavé k práci 

nové komise mládeže a k práci rozhodčího mládežnických turnajů. Jako člen 

Komise mládeže ve spolupráci s předsedou KM M. Kopřivou také hned na 

tyto připomínky reagovali a delegátům je vysvětlili. KM se dopustila jedné 

chyby, když rozdala na přeborech mládeže diplomy a medaile a opomněla 

zajistit také poháry vítězům – už jsou objednány a budou uděleny dodatečně 

v průběhu dalších akcí. Zkontrolovat a projednat práci rozhodčího je dáno za 

úkol nové komisi rozhodčích. Pro Komisi mládeže z těchto poznámek plyne 

úkol pečlivěji kontrolovat základní výstupy a rozpisy akcí.  

b) M. Vlk doporučil pro příští jednání konference, aby byl nějakou formou 

regulován počet možných zastupujících hlasů, aby tato možnost nesklouzla 

do stavu „pěti delegátů, každého se 6 hlasy“. Předsedající doporučil předat 

návrh novému VV k projednání. 

 

Žádné další přihlášky do diskuze nebyly a tak předsedající tuto část ukončil a předal 

slovo předsedovi návrhové komise. 

 

13. Usnesení: Návrh na usnesení přečetl D. Pelikán  

Usnesení konference bylo schváleno počtem 22 hlasů z 22 přítomných delegátů 

s hlasem rozhodujícím – je přílohou Zápisu. 

 

14. Předsedající konference B. Sunek poděkoval přítomným delegátům za aktivní 

přístup, členům VV za práci v roce 2020, zástupci TJ Košutka za uspořádání 

konference a ukončil jednání Konference Šachového svazu Plzeňského kraje v 15:00 

hodin 

 

Ověření zápisu D. Pelikán 

         Zapsal: Bohumír Sunek 

 


