
Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje 2023 

konané v salonku restaurace Sokolovna Nepomuk dne 28. 01. 2023 

 

Účastníci konference:  

Delegáti oddílů, členové VV a RK ŠSPK, hosté. Prezenční listina u originálu Zápisu.  

Před zahájením bylo u prezence konstatováno, že přítomných delegátů je 22 z 31 

pozvaných (70,9%)a jednání může začít.  

Plná moc pro zastupování byla udělena následujícími oddíly:  

Oddíl    pověření pro   vystavil 

Šachklub Sokol Sušice Kříž Luboš   Šafrová-SMS 

Union Plzeň   Kříž Luboš   Brát – SMS 

ŠK DDM Planá  Kříž Luboš   Teplík-email 

ŠK Tachov 2x  Kříž Luboš   Hudousek-SMS 

ŠK Kdyně   Vašíček Martin  Tochor 

Tři oddíly zastupoval jeden delegát, zplnomocněný pro druhý hlas oddílu 

Nezúčastnili se zástupci Postřekov, Červené Poříčí, Lokomotiva Plzeň, Košutka, 

Kaznějov, Touškov, Přeštice, Holoubkov 

Omluveni: M. Kasík, D. Mareška – členové RK 

 

Program konference: 

 

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

a hosty, zejména předsedu ŠSČR Martina Petra jako zástupce VV ŠSČR a zároveň 

delegáta ŠK Líně.  

Ve spolupráci s pořadatelem oznámili technické řešení jednání konference  

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

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

hlasů. Proti: 0 Zdržel se: 0 

Program konference byl zaslán 08. 01. jednotlivým delegátům elektronickou 

poštou, nebyly předloženy žádné připomínky. Sunek požádal o doplnění programu 

o bod: Krátké představení kandidujících týmů do voleb VV ŠSČR pro následující 

volební období. Dále o úpravu bodu 9. na Diskuze ke zprávám a jejich schválení, 

přidání bodu 12. Volby delegátů na únorovou konferenci ŠSČR a následně 

přečíslování bodů 13,14. Delegáti byli požádání o schválení doplněného programu 

– pro 22  

 

3. Volba pracovního předsednictva: Navrženi B. Sunek, M. Štaif, D. Pelikán – pro 22 

hlasů. Předsedajícím konference byl zvolen Sunek.  

4. Volba komisí:  

4.1. Mandátová komise: D. Nový 

4.2. Návrhová komise: Karel Orlíček, Martin Vašíček   



4.3. Zapisovatel: David Pelikán;  Ověření Zápisu Martin Štaif 

Schváleno „en bloc“ – pro 22 

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 71 % a konference je usnášení 

schopná, volební kvorum je 12 hlasů. 

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

delegátů a další hosté v počtu 1 

 

6. Výroční zprávy o činnosti za rok 2022: 

V úvodu Sunek napřed blahopřál našim zástupcům na právě skončené ODM, 

zejména držiteli stříbrné medaile v kategorii nejmladších chlapců do 12 let 

Makarovi Honcharovi a také celému družstvu ve složení Marek Janouš, Matyáš 

Roubal, Makar Honcharev, Adéla Janoušková, které na turnaji v bleskové hře 

získalo bronzovou medaili a Janoušková získala nejvíce bodů pro družstvo 

(9,5/13), dva kolegové po 9/13, jen na první(nejsilnější) šachovnici se tolik 

nedařilo. K činnosti VV předseda ŠSPK Sunek konstatoval, že informující a 

hodnotící zprávy VV a jednotlivých komisí ŠSPK byly na oddíly rozeslány 

v průběhu ledna 2023, kromě zprávy Revizní komise (bude přednesena přímo 

na konferenci a zprávy hospodáře (obdrželi delegáti před zahájením 

konference), jejíž termínové zpracování je ovlivňováno případnou fakturací a 

kompletním zúčtováním k 31. 12. minulého roku a vyřizováním včetně úhrad 

ještě během ledna.  

6.1. Činnost VV: B. Sunek – Výbor se sešel třikrát. Zápisy z jednání a případné 

rozhodování per rollam je uvedeno na webu ŠSPK.  

6.2. Komise mládeže: M. Kopřiva doplnil zaslané zprávy o podrobnosti akcí a 

komentář čerpání rozpočtu. Podrobnosti jsou uvedeny na našem webu, který 

„dostal“ pochvalu za výbornou spolupráci s KM. 

 

V mimořádné pauze programu vystoupil předseda ŠSČR Martin Petr s krátkým 

pozdravem naší konferenci a s představením kandidujícího týmu do voleb na 

republikové konferenci. Omluvil se z dalšího jednání a podle předběžné dohody 

oddílu přenechal rozhodující hlas druhém delegátu ŠK Líně. 

 

6.3. Komise mediální: K. Orlíček oznámil aktuální situaci ze spolupráce s denním 

tiskem, která je s ohledem na organizační změny u vydavatelství nulová. 



Upozornil delegáty na další možnosti propagace (Facebook, YouTube, atd.). 

Kladně hodnotil zvýšení přeshraniční spoupráce.  

   

6.4. Komise rozhodčích: Za nepřítomného předsedu Milana Jenče přečetl a 

komentoval zprávu člen KR Martin Vašíček. Upozornil zejména na nutnost 

přípravy dalších rozhodčích, aby každý oddíl mohl využívat „vlastní“. Přednesl 

také připomínku k náročným testům při školeních R (někdy nerelevantních 

k potřebným problémům), které tak zájemce o rozhodování spíše odrazují,  než 

přitahují k činnosti. 

6.5. Komise STK: David Pelikán okomentoval svoji zprávu, konstatoval, že se 

nepodařili uskutečnit dvě akce pro nezájem šachistů. 

7. Rozpočet za rok 2022: Předseda HK M. Štaif předložil delegátům rozbor 

hospodaření po jednotlivých akcích. Podrobnosti byly komentovány s využitím 

projekce a souběžně zodpovídány a vysvětlovány dotazy. Rok 2022 byl uzavřen 

ziskem 12 062,- Kč. 

8. Revizní komise: D. Mareška –omluven pro nemoc. Zpracovanou zprávu přednesl 

Sunek a konstatoval, že ve zprávě RK nejsou uvedeny žádné závady. 

 

Jednání bylo přerušeno ve 12 hodin přestávkou na oběd. 

Pokračování jednání konference ve 12:40 hodin 

 

9. Diskuze k předneseným zprávám a finančnímu rozpočtu 

Petr Janoušek upozornil na možné nesprávnosti ve výši odměn trenérů za 

přednášky pro mládež. Po diskuzi bylo rozhodnuto námět předat Revizní komisi 

ŠSPK k prošetření. 

Další připomínky k jednotlivým zprávám za rok 2022 nebyly 

9a. Schválení zpráv o činnosti ŠSPK  - Výkonného výboru a jednotlivých komisí- 

za rok 2022 a Schválení zprávy Revizní komise – schváleno počtem 22 hlasů pro. 

 

10.  Členské příspěvky ŠSPK na rok 2023 a následující 

Základní podklady delegáti dostali v materiálech, Sunek zhodnotil aktuální stav a 

přednesl vnější ekonomické úpravy, které jsou zásadní pro nutnost změny. 

Konstatoval, že v případě neschválení změn bude nutné upravit rozpočet a 

dohodnout se, kterých akcí se to bude zásadně týkat.  

 



V mimořádné pauze programu vystoupila jako host velmistryně Eliška Richtrová 

s představením druhého kandidujícího týmu do voleb na republikové konferenci. 

Následně zodpověděla několik dotazů delegátů na představu dalšího vedení ŠSČR a 

řešení složitých oblastí činnosti. 

 

Po diskusi se delegáti shodli na navržené úpravě výše členských příspěvku a to 

pro výdělečně činné členy na 150,-Kč a pro ostatní na 75,- Kč /rok (aktuální stav 

100/60). 

 A/Delegáti obdrželi poštou návrh předsedy B. Sunka na úpravu příspěvků na 

150/75 s platností od 1. 1. 2023.  

 

 B/Delegáti konference M. Vašíček a L. Kříž podali protinávrh na platnost od 

1. 1. 2024 a uhrazení zvýšení letošního rozpočtu z rezerv ŠSPK. 

 

C/Delegát konference P. Janoušek podal další protinávrh ve znění: „Žádné 

příspěvky nenavyšovat“. 

V souladu se schváleným Jednacím řádem bylo o návrzích hlasováno v opačném 

pořadí, než v jakém byly předloženy. 

C/ Žádné zvyšování pro: 1 hlas proti: 21 hlasů zdržel se: 0 

B/ Zvýšení s platností od roku 1. 1. 2024  pro: 12 hlasů; proti: 10 hlasů; zdržel: 0 

Protinávrh byl přijat. 

 

11. Rozpočet na rok 2023: M. Štaif 

 Konstatoval, že návrh je obsahově zcela v intencích předchozího roku, jen byl 

upraven na stávající zvýšenou ekonomickou úroveň. Finance z absolutní většiny 

získaných dotací jsou pak směrovány přímo na další mládežnické připravené akce 

a bez dotací se tyto akce neuskuteční. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 234 

300,- Kč (včetně dotací) a výdaje ve výši 272 050,- Kč, tedy celkově -37 750,- Kč. 

Schodek bude uhrazen z rezervy ŠSPK.  

Drobné dotazy delegátů byly vysvětleny na místě. 

Schválení rozpočtu na rok 2023 – pro 21 hlasů proti 0  zdržel 1  

 

12. Volba delegátů na konferenci ŠSČR:  

Návrhy:  Luboš Kříž  – souhlasí       

  Karel Orlíček  – souhlasí 

  Martin Vašíček  – 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. 

 

13. Volná diskuze:  

L. Kříž otevřel diskuzi o nevhodném chování některých hráčů nerespektujících 

obecné zásady. Po diskuzi delegáti došli k závěru, že zásadní rozhodnutí je na 

kapitánech a následně na rozhodčím. Jakýkoliv problém je nutno napsat do Zápisu 

o utkání, aby se případným porušováním mohly zabývat příslušné komise. 

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

slovo předsedovi návrhové komise. 

 

14. Usnesení: Návrh na usnesení předložil K. Orlíček. 

Usnesení konference bylo schváleno počtem 22 hlasů z 22 přítomných delegátů 

s hlasem rozhodujícím. Usnesení je nedílnou přílohou Zápisu. 

 

Předsedající konference B. Sunek poděkoval přítomným delegátům za aktivní přístup, 

členům VV za práci v roce 2022, zástupcům oddílu ŠK Dvorec za uspořádání 

konference a ukončil jednání Konference Šachového svazu Plzeňského kraje ve 

14:30 hodin. 

 

 

         Zapsal:  David Pelikán 

 

Ověření zápisu: Martin Štaif 

  


