
Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje 2022 

konané v Plzni v zasedací místnosti TJ Košutka dne 29. 01. 2022 

 

Účastníci konference:  

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

Omluveni: ŠK Tachov 

 

Program konference: 

Před zahájením bylo u prezence (M. Kasík) konstatováno, že přítomných delegátů je 

20 z 31 pozvaných (64%)a jednání může začít. Plná moc pro zastupování byla udělena 

oddílem ŠK 64 – 2 hlasy – M. Kopřivovi a ŠK Kdyně – 1 hlas M. Vašíčkovi. 

 

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

a hosty. 

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. 15 a 16, Ministerstva 

zdravotnictví- viz prezence). 

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

nebyly předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o schválení – pro 20 

hlasů.  

Program konference byl zaslán 15. 01. jednotlivým delegátům elektronickou 

poštou, a protože nebyly předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o 

schválení – pro 20  

3. Volba pracovního předsednictva: Navrženi B. Sunek, M. Štaif, K. Orlíček – pro 20 

hlasů. Předsedajícím konference byl zvolen Sunek. 

4. Volba komisí:  

4.1. Mandátová komise: předseda M. Kasík  

4.2. Návrhová komise: předseda K. Orlíček  

Schváleno „en bloc“ – pro 20  

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 20 delegátů, tj. 64,5 % a konference je usnášení 

schopná, volební kvorum je 11 hlasů. 

Dále jsou přítomni členové VV a členové RK, kteří jsou na této konferenci v roli 

delegátů a 1host. 

 

 



6. Výroční zprávy o činnosti za rok 2022: 

Úvod do zpráv přednesl předseda ŠSPK Sunek, který konstatoval, že 

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

rozeslány v průběhu ledna 2022, kromě zprávy Revizní komise (bude 

přednesena přímo na konferenci a hospodáře (obdrželi delegáti před zahájením 

konference), jejíž termínové zpracování je ovlivňováno případnou fakturací, 

zúčtováním k 31. 12. minulého roku a vyřizováním včetně úhrad ještě během 

ledna.  

6.1. Činnost VV: B. Sunek – Výbor se sešel šestkrát, téměř vždy online. Se vším se 

můžete seznámit na webu ŠSPK. Předseda dále poděkoval KM za „rozpoutání“ 

řady soutěží na dálku, utkání a dalších akcí.  

6.2. Komise mládeže: M. Kopřiva doplnil zprávu o některých konaných akcích a 

dalších možnostech setkávání, např. online partie nebo hybridní šach. Kladně 

hodnotil online formu přednášek pro talentovanou mládež, kde „účinkují“ 

kvalitní přednášející – další viz zpráva KM a web. Zmínil se i o Krajských 

tréninkových centrech mládeže, která pracují ve spolupráci s celorepublikovým 

programem výchovy talentů. 

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

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

podkladů, zejména z akcí, konaných mimo náš kraj, kde jsme zastoupeni 

našimi výbornými hráčkami a hráči, ale kde nemáme jiné možnosti získat 

podrobnosti, než od konkrétních účastníků a případně jejich rodičů nebo 

trenérů.   

6.4. Komise rozhodčích: M. Jenč konstatoval, že školení ani semináře rozhodčích 

v roce 2021 neproběhly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a také 

ke stavu našich rozhodčích, kterým bude většinou končit platnost tříd v roce 

2022 nebo 2023, takže tyto akce se předpokládají až letos. Ocenil, že už je 

automatickým a akceptovaným nejen požadavkem, ale i skutečností, že 

v soutěži družstev KPI rozhodují kvalifikovaní rozhodčí. 

6.5. Komise STK: D. Pelikán se nemohl konference zúčastnit pro nenaplnění 

hygienickoepidemiologických podmínek a proto jej zastoupil člen STK M. 

Vašíček – Zprávu obdrželi delegáti písemně. Byla doplněna konstatováním 

aktuálně ztíženého získávání pořadatelů jednotlivých akcí.  

 



7. Rozpočet za rok 2021: Předseda HK M. Štaif předložil delegátům rozbor 

hospodaření po jednotlivých akcích. Podrobnosti jsou uvedeny v rozdaných 

materiálech, případné dotazy budou zodpovězeny přímo na konferenci v diskuzi. 

Rok 2021 byl uzavřen ziskem 34 603,- Kč. 

8. Revizní komise: D. Mareška – Konstatoval správnost hospodaření, včasnost 

vyúčtování jednotlivých akcí, zejména v oblasti obdržených dotací. Doporučil 

delegátům zprávu o hospodaření schválit. 

 

Jednání bylo přerušeno ve 12 přestávkou na oběd. 

Pokračování jednání konference ve 13:00. 

 

9. Diskuze k předneseným zprávám a finančnímu rozpočtu: 

P. Janoušek přednesl dvě připomínky: 

a) Ve zprávě KM je uveden v části Řešitelské soutěže závěr jednání DK, který by 

měl být jen ve zprávě DK. Navrhoval tuto část vypustit. Po diskuzi, zda tato část 

patří také do činnosti KM, byl návrh předložen delegátům ke hlasování – pro 8 

delegátů, návrh na vypuštění nebyl schválen. 

b) Ve zprávě KM je uvedeno v části Zhodnocení, že „…De facto jediné připomínky 

měla Jana Šilhavá...“, což není zcela přesné, neboť připomínky poslali i jiní 

šachisté nebo rodiče. Navrhoval vypuštění této části. Po diskuzi byl návrh 

předložen delegátům k hlasování – pro 14 delegátů, návrh na vypuštění byl 

schválen. KM provede technické úpravy všech paré zprávy. 

c) Dalšími připomínkami byly sjednocení vybírání poplatků na jednotlivé akce 

v souvislosti s KTCM a detailní systém poplatků – vysvětleno v diskuzi a dále 

projedná KM.  

Další připomínky k roku 2021 nebyly. 

10. Rozpočet na rok 2022: M. Štaif 

 Konstatoval, že delegáti návrh rozpočtu na rok 2022 obdrželi a návrh je zcela 

v intencích roku 2021. Finance z absolutní většiny získaných dotací jsou 

směrovány přímo na další mládežnické připravené akce. Celkové příjmy se 

předpokládají ve výši 240 200,- Kč a výdaje ve výši 259 350,- Kč, tedy ztrátový ve 

výši -19 150,- Kč. 

K rozpočtu doplnil M. Sunek, jako zástupce VV ŠSČR, informace z finanční oblasti 

sportu ČR jako takového. V dnešní hospodářsko-ekonomické situaci se spíše 

předpokládá celkové snížení poskytovaných financí, ale konkrétní stav bude znám 



pravděpodobně až po schválení rozpočtu republiky na rok 2022 a tím i skončení 

rozpočtového provizoria. 

Drobné dotazy delegátů byly vysvětleny na místě. 

 

Na závěr hodnocení roku 2021 a finančního plánu na letošní rok požádal 

předsedající delegáty o schválení všech předložených zpráv – schváleno počtem 

19 hlasů, 1 se zdržel 

 

11. Volba delegátů na konferenci ŠSČR:  

Návrhy:  Martin Vašíček – souhlasí 

  Martin Kopřiva – souhlasí 

  Luboš Kříž – souhlasí 

  Míra Sunek /náhradník/ - souhlasí 

Protože nebyly další návrhy ani připomínky k navrženým, nechal předsedající 

schůze odhlasovat delegáty najednou. Delegáti, zastupující ŠSPK na Konferenci 

ŠSČR  byli odsouhlaseni jednohlasně. 

12. Volná diskuze:  

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

slovo předsedovi návrhové komise. 

13. Usnesení: Návrh na usnesení předložil K. Orlíček a přečetl předsedající M. Sunek. 

Usnesení konference bylo schváleno počtem 19 hlasů z 20 přítomných delegátů 

s hlasem rozhodujícím, 1 se zdržel – Usnesení je přílohou Zápisu. 

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

přístup, členům VV za práci v roce 2021, zástupci TJ Košutka za uspořádání 

konference a ukončil jednání Konference Šachového svazu Plzeňského kraje ve 

14:15 hodin. 

 

 

         Zapsal: Bohumír Sunek 

 

Ověření zápisu K. Orlíček 

 


