
Zápis VV 2022 – 2 

Jednání VV ŠSPK 2022-2, konaného 30. 6. 2022 od 19:00 hodin online 
 

Přítomni: Kopřiva Martin, Orlíček Karel, Pelikán David, Sunek Bohumír, Štaif Martin 

Host: Jenč Milan 

 

Program jednání schválen bez připomínek. 

 

1. Kontrola úkolů (Sunek): 

 – ve stanoveném termínu nebylo uskutečněno školení R 1+2. třídy, ani semináře 

(Pro zájemce – akce se pořádá v rámci Pardubického šachového léta – viz stránky 

ŠSČR),  

- trvá hospodářský výsledek a vyjádření Janě Šilhavé 

- Sjednocení poplatků na turnajích mládeže – připravuje KM –  

Termín: do počátku příští sezóny.  

2. Hospodaření 2022 (Štaif): Všechny platby uhrazeny, postupně jsou zasílány 

přidělené dotace (u některých smluv přijde dotace až po úplném vyúčtování akce), 

obdrželi jsme krajské příspěvky a zálohu na KTCM z SSČR.   

3. KM (Kopřiva): Všechny plánované akce byly uskutečněny (potvrdit ANO – 

Ne>proč?), včetně přeboru škol (doplnit o účast, případně umístění v republice) 

Předložil Kalendář 2022/2023, jako obvykle se dojednávají poslední pořadatelé 

jednotlivých akcí – zajišťuje KM .  

Schváleno +5 =0 – 0 

4. STK (Pelikán): Všechny schválené akce byly uskutečněny. Předložil Rozpis soutěží 

družstev včetně termínového kalendáře k diskuzi: 

a) V RP snížení pokuty za „mrtvé duše“ (nesehrání žádné partie) na částku 0,- Kč 

s možností disciplinárního řízení 

Schváleno +5 =0 – 0.   

b) V krajských soutěžích všech stupňů (včetně RP) mohou nastupovat jen aktivní 

hráči.  

Po diskuzi     Schváleno +5 =0 – 0. 

c) Byly projednány termíny jednotlivých kol s možností stanovení mimořádného 

termínu na případná dohrávání neuskutečněných utkání z důvodů vis maior. Po 

diskuzi byl schválen návrh na zařazení podmíněného Náhradního termínu do 

kalendáře, který bude využit jen v případech nutných dohrávek.      

Schváleno +5 =0 – 0. 

d) Soutěže jednotlivců a krátkodobých turnajů družstev se předpokládají 

v obvyklých termínech, které budou upřesněny po získání pořadatelů – zajišťuje 

STK 

 Všechny projednané přílohy budou uveřejněny na webových stránkách svazu. 

Zajistí předsedové komisí. 
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5. KR (Jenč): Než byl odeslán náš návrh na uspořádání školení 1 a 2 třídy rozhodčích, 

Šachovému svazu ČR akci nabídl uspořádat AVE-kontakt v rámci Czech Openu. KR 

proto předkládá návrh uskutečnit Školení pro 2. a současně seminář pro 2. a 3. třídu 

rozhodčích v termínu neděle 2. října 2022   

Po diskuzi návrh schválen, KR se ukládá jeho ekonomické a technické dopracování 

a předložení závěrečného vyhotovení ke schválení per rollam. 

6. Různé:  

a) Dotace – vzhledem ke zpřísnění podmínek při vyúčtování jednotlivých dotací 

upozorňuje ŠSPK všechny pořadatele akcí, jichž se jakkoliv dotýkají dotační tituly 

(Plzeňský kraj, Město Plzeň, ostatní donátoři) nebo vyúčtovávané finance, 

obdržené na konkrétní akce (KTCM), na nutnost, dodržovat při akci přesně 

požadavky, uvedené ve smlouvách nebo pokynech, zejména v oblasti umístění 

nebo zveřejnění textových, případně obrazových materiálů a při zasílání 

závěrečných dokumentů včetně faktur (použití a využití loga, znaku, vlajky, 

reklamních banerů apod.). Některé akce už proběhly, např. soustředění KTCM 

Lubenec. 

KM vypracuje v souladu se zněním smluv jednoduchý manuál pro organizátory.  

Zodpovídá: Martin Kopřiva; Martin Štaif  Termín: co nejdříve 

b) ŠSPK obdržel dopis Lenky Kůsové, předsedkyně komise pro ženský šach ŠSČR, v 

rámci roku 2022, vyhlášeného jako roku ženského šachu ve FIDE. V ČR pod to 

„spadá“ např. Mistrovství Evropy žen. 

Na základě vyjádření členů výboru tento dopis rozešle předseda ŠSPK 

předsedům oddílů, u kterých jsou registrovány aktivní šachistky ve věku 20 let 

a více. V těchto oddílech mají osobní propojení na konkrétní jednotlivé šachistky 

a větší možnosti dohodnout s nimi případné jednotlivé akce a kontaktování s 

Lenkou Kůsovou. 

Jedná se o šachové oddíly (abecedně) Dvorec, Klatovy, Kozolupy, Letná, Líně, 

Petřín, ŠK 64, Union 

Mladší šachistky „spadají“ pod KM, kde je zaměření na děvčata v podstatě 

samozřejmostí. 

Pro informaci ostatních oddílů je dopis L. Kůsové přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Schůze byla ukončena technickým kolapsem spojení  ve 20:15 hod, poslední bod 

6. b) dojednán e-mailem.  

 

Zapsal: Sunek 


