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Zápis z  konference Šachového svazu Plzeňského kraje pro rok 2014 
konané v Plzni dne 08.02.2014 od 10:10 do 16:00 hod. 

Konference se zúčastnili: 
Delegáti oddílů: Sokol Domažlice (zastupováním pověřen V. Blažek ze ŠK Přeštice (2 hlasy)), ŠK 
Kdyně (zastupováním pověřen J. Novák ze ŠK Sokol Klatovy), TJ Sokol Postřekov (zastupováním 
pověřen J. Novák ze ŠK Sokol Klatovy), ŠK Sokol Klatovy (2 delegáti - Z. Hanzlík, J. Novák), TJ 
Lokomotiva Plzeň (P. Čečil), TJ Košutka Plzeň o.s. (2 delegáti – J. Lešetický, V. Václavík), TJ ZČE 
Plzeň (2 delegáti – V. Pelikán, J. Kupilík), ŠK 64 Plzeň (P. Herejk), SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS 
Nýřany (2 delegáti – M. Vlk, L. Kříž), ŠK Líně (2 delegáti – M. Novák, K. Orlíček), ŠAKAL Kozolupy 
(2 delegáti – J. Šilhavá (2 hlasy)), ŠK Přeštice (V. Blažek), TJ Slavoj Dvorec (2 delegáti – V. Kovář, 
P. Čekan), ŠK DDM Planá u Mar. Lázní (J. Bruna (2 hlasy)), TJ  Sokol Kšice (H. Šperl), ŠK Tachov 
(A. Jakl) 

Hosté: - 
Nepřítomní zástupci oddílů: TJ Staňkov, TJ Dynamo Horšovský Týn, TJ Sokol Červené Poříčí, TJ Sokol 
Plzeň-Letná (2 delegáti), TJ Union Plzeň, SKK ZP Rokycany 

Členové výkonného výboru: H. Šperl (předseda), B. Sunek (hospodář), M. Jenč (předseda KM), 
M. Kasík (předseda KR), J. Lešetický 

Revizní komise: M. Vlk (předseda), J. Novák, V. Truksa 

Průběh konference: 
1. Zahájení (10:10, Šperl) 

• přítomno 25 delegátů z celkového počtu 32 
• schválen jednací řád konference - jednomyslně 
• schválen program konference - bez připomínek, jednomyslně 

2. Volba pracovního předsednictva 
• Šperl (předsedající), Sunek, Jenč - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z konference 
• Jenč (zapisovatel), Šperl (ověřovatel) - vizuální většina hlasujících pro každého z nich 

4. Volba mandátové komise 
• Čekan (předseda), Jakl, Kupilík - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

5. Volba návrhové komise 
• Čekan (předseda), Jakl, Kupilík - vizuální většina hlasujících pro každého člena 

6. Zpráva mandátové komise (Čekan) 
• Členy ŠSPK je v současné době 22 oddílů, z toho 10 oddílů má právo na 2 delegáty (nad 

30 členů), celkem se tedy konference mohlo zúčastnit 32 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
Delegátům s hlasem rozhodujícím bylo vydáno 25 hlasovacích lístků z celkového počtu 
32, tj. 78,13 %, konference je usnášeníschopná. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční 
většina, tj. 13 hlasů. Dále jsou přítomni 4 hosté s hlasem poradním. 

7. Zprávy o činnosti VV ŠSPK a jednotlivých komisí v roce 2013 
• VV ŠSPK - písemně, doplnil Šperl 
• komise rozhodčích - písemně 
• sportovně technické komise - písemně 
• komise mládeže - písemně, doplnil Jenč 

8. Zpráva o hospodaření ŠSPK za rok 2013 (Sunek) 
• písemně čerpání rozpočtu, informace k vyúčtování dotací ze ŠSČR (46872 Kč) a KÚPK 

(20000 Kč); hospodaření skončilo s přebytkem 15745 Kč, k 31.12.2013 byl disponibilní 
zůstatek 98523 Kč + hotovost 1672 Kč v pokladně. V lednu uhrazen poplatek za zápočet 
na FIDE a LOK 17400 Kč, zbývají vyplatit odměny ve výši 1547 Kč 

9. Zpráva Revizní komise za rok 2013 (Vlk) 
• přečtena zpráva revizní komise 
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• přiděleny dotace v celkové výši 66872 Kč (na podporu talentované mládeže a Krajského 
tréninkového centra mládeže), stav na účtu k 31.12.2013 byl 98523 Kč, hotovost 
v pokladně 1672 Kč, hospodaření ŠSPK skončilo se ziskem 15745 Kč 

• nebyly zjištěny žádné nedostatky, účetnictví je vedeno vzorně 
10. Diskuze k předneseným zprávám 

• návrh na usnesení, aby byl počet delegátů na konferenci ŠSPK určován podle počtu 
registrovaných aktivních členů (Truksa) - schváleno 

11. Schválení činnosti za rok 2013 

• Zpráva VV ŠSPK a jednotlivých komisí – schváleno (vizuální většina hlasujících pro) 

• Zpráva o hospodaření ŠSPK – schváleno (vizuální většina hlasujících pro) 

• Zpráva Revizní komise – schváleno (vizuální většina hlasujících pro) 

12. Volba VV ŠSPK 

• navržen ve složení: Jenč, Kasík, Orlíček, Šilhavá, Šperl – 20 hlasů pro, 5 se zdrželo 
13. Volba předsedy ŠSPK 

• Šperl – 20 hlasů pro 

• Jenč – 3 hlasy pro, 2 se zdrželi 
14. Volba Revizní komise 

• navržena ve složení: Vlk, Novák, Truksa - 20 hlasů pro, 5 se zdrželo 

• členové Revizní komise si za předsedu zvolili M. Vlka 
15. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 28.02.2014 – 01.03.2014 v Havlíčkově Brodu 

• hlasováno o jednotlivých navržených kandidátech: 
� H. Šperl – vizuální většina hlasujících pro 
� V. Václavík - vizuální většina hlasujících pro 
� L. Kříž - vizuální většina hlasujících pro 

• jako náhradníci byli navrženi P. Čečil, V: Pelikán - vizuální většina hlasujících pro 

16. Oběd (12:30 – 14:00) 

17. Zpráva mandátové komise 
• počet delegátů s hlasem rozhodujícím se nezměnil 

18. Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2014 (Sunek) 
• písemně, předložen k diskuzi a okomentován - vzhledem k předpokládaným příjmům a 

návrhům rozpočtů STK a KM vychází jako vyrovnaný s příjmy ve výši 109900 Kč (včetně 
předpokládaných dotací) 

• rozpočet předložen k hlasování jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 109900 Kč – 
23 hlasy pro, 2 se zdrželi 

19. Diskuze 
• reorganizace soutěží družstev – návrh: vítěz RP PM I postupuje přímo do KP II (jako 

doposud), RP TC a RP KT se doplní o finálovou část (play-off) o druhé postupové místo 
do KP II - schváleno (vizuální většina hlasujících pro) 

• výše členských příspěvků na r. 2014: 
Členové  ŠSČR ŠSPK Celkem  

Základní sazba (nar. 1949-1995 
včetně) 150 Kč 110 Kč 260 Kč 

Mládež (nar. 1996-2003 včetně) 75 Kč 60 Kč 135 Kč 
Děti (nar. 2004 a mladší) 20 Kč 60 Kč 80 Kč 
Senioři (nar. 1948 včetně a starší) 75 Kč 60 Kč 135 Kč 

20. Usnesení 
• předložil ke schválení předseda návrhové komise Čekan - schváleno jednomyslně 

21. Závěr (16:00, Šperl) 
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USNESENÍ 
Konference 

1. Schvaluje zprávu o činnosti Výkonného výboru ŠSPK v roce 2013. 

2. Schvaluje zprávy o činnosti v roce 2013: sportovně technické komise, komise rozhodčích, komise 
mládeže. 

3. Schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2013. 

4. Schvaluje zprávu Revizní komise za rok 2013. 

5. Volí Výkonný výbor ŠSPK ve složení: H. Šperl (předseda), M. Jenč, M. Kasík, K. Orlíček, 
J. Šilhavá. 

6. Volí Revizní komisi ŠSPK ve složení: M. Vlk (předseda), J. Novák, V. Truksa. 

7. Volí delegáty a náhradníky na konferenci ŠSČR dne 28.02.2014 – 01.03.2014 v Havlíčkově 
Brodu. Delegáti: H. Šperl, L. Kříž, V. Václavík. Náhradníci: P. Čečil, V. Pelikán. 

8. Schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2014 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 109900 Kč. 

9. Pověřuje Výkonný výbor ŠSPK zajistit výkon funkce hospodáře ŠSPK interním pracovníkem 
nebo externí účetní firmou. 

10. Zmocňuje Výkonný výbor ŠSPK k rozpočtovým opatřením v případě změny plánovaných dotací. 

11. Schvaluje, aby byl počet delegátů pro konference ŠSPK určován podle počtu registrovaných 
aktivních členů oddílu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, a to následovně: do 30 členů 
1 delegát, nad 30 členů 2 delegáti. 

12. Ruší Usnesení konference ŠSPK 2013, bod 12. (reorganizace). 

13. Schvaluje reorganizaci soutěží družstev ŠSPK od sezóny 2014/2015 následovně: vítěz RP PM I 
postupuje přímo do KP II (jako doposud), RP TC a RP KT se doplní o dvoukolovou finálovou 
část (play-off) vítězů základní části o druhé postupové místo do KP II. 

14. Pověřuje STK ŠSPK zjistit postoj šachových oddílů ke změně hracího tempa v soutěži KP II od 
sezóny 2014/2015 tak, aby bylo shodné s tempem v KP I, tj. 90 minut na 40 tahů + 30 minut do 
konce s přidáváním 30 sekund za každý provedený tah od začátku partie. 

15. Pověřuje STK ŠSPK zjistit postoj šachových oddílů k nezapočítávání výsledků soutěže KP I na 
FRL (FIDE Elo) od sezóny 2014/2015. 

 
Usnesení bylo schváleno 25 delegáty z přítomných 25 delegátů s hlasem rozhodujícím.
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ŠSPK - rozpo čet STK na rok 2014 
  PŘÍJMY VÝDAJE  

startovné  

  sout ěž 
ΣΣΣΣ 

startovné     

počet 
družste

v norm.  sníž.  

Sout ě
že 

LOK/FR
L 

 

jednotlivci (muži, ženy)         -8 000     

senio ři         -2 000     

junio ři         -4 000     

jednotlivci v bleskovém šachu         -2 000     

jednotlivci v rapid šachu         -2 000     

družstva v bleskovém šachu         -2 000     

družstva v rapid šachu         -2 000     

poháry/plakety         -1 200     kr
a

js
ké

 p
ř

e
b

o
ry

 

Celkem: 0       -23 200     

KP I 11 300  12 1000  825  -1 000  -2 400   

KP II 7 775  12 750  575  -1 000  -4 800   

RP PM I 3 750  9 500  350  -1 000  -1 800   

RP PM II 4 050  9 500  350  -800  -1 800   

RP KD 2 050  5 500  350  -800  -1 000   

RP TC 1 550  4 500  350  -800  -800   

zápo čet FRL (KP I)           -4 800   

poháry pro vít ěze (KP I, KP II)         -300     

d
ru

žs
tv

a
 2

0
1

3
/2

0
1

4
 

Celkem: 30 475        -5 700  -17 400   

 

Celkem STK: 30 475        -28 900  -17 400  -15 825  

          
          

 Rozpočet ŠSPK na b ěžnou činnost pro rok 2014  

www stránky           -2500  

připoje
ní 

údržba 
servis  

poštovné          -100  
obálky 
množení  

přísp ěvky člen ů ŠSPK 43000             

ostatní,rezerva, konference, úrok         -5000     

Ekonomické, náležitosti, ú četnictví         -5000     

školení rozhod čích 5000        -5000     

cestovné         -1000     

O
st

a
tn

í
 

ŠSČR - dotace dle po čtu              

 Celkem ostatní: 48000        -18600    29 400 
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 Rozpočet KM na rok 2014  

 Plán bez dotace Příjem Komentá ř   Výdej 
   

    

1) Jedná se o celkový 
rozpo čet (výdaje mínus 

příjmy) KM pro rok 2014 v 
případ ě, že KM neobdrží 

dotaci od KÚ ani ŠS ČR 
2) P řípadná dotace od KÚ do 

výše 20.000 K č bude celá 
použita na snížení deficitu 

rozpo čtu KM pro rok 2014. 
(p ři dotace 20.000 K č jako v 

roce 2013, se rozpo čet 
snižuje na 25.000 K č). V 
případ ě dotace vyšší než 

20.000  K č od KÚ bude o jejím 
využití a dopad na rozpo čet 

dodate čně rozhodnuto. 
3) V roce 2014 by m ěla KM 

obdržet od ŠS ČR stejn ě jako 
v roce 2013 dotaci odhadem 

ve výši 40.000-50.000 K č. O 
jejím využití rozhodne KM 

resp. tou pov ěřený 
koordinátor projektu. KM se 

zavazuje, že v p řípad ě 
obdržení této dotace ji 

využije tak, aby deficit 
rozpo čtu KM na rok 2014 

klesl od dalších 5.000 - 
10.000 K č v závislosti na 

výši dotace 

-45 000  

   

1. Krajské turnaje mládeže           -15 000     
KP žák ů v rapidu - AMPÉR (1. turnaj)           -500     
KP žák ů v rapidu - AMPÉR (2. turnaj)           -500     
KP žák ů v rapidu - AMPÉR (3. turnaj)           -500     
KP žák ů v rapidu - AMPÉR (4. turnaj)           -500     
KP žák ů v rapidu - AMPÉR (5. turnaj)           -500     
KP žák ů v rapidu - AMPÉR (6. turnaj) + 

celkové vyhlášení           -1 000     
Klatovská v ěž pro za čínající šachisty 

(1. turnaj)           -500     
Klatovská v ěž pro za čínající šachisty 

(2. turnaj)           -500     
Klatovská v ěž pro za čínající šachisty 

(3. turnaj)           -500     
Klatovská v ěž pro za čínající šachisty 

(4. turnaj)           -500     
Klatovská v ěž pro za čínající šachisty 

(5. turnaj)           -500     
KP 6-ti členných družstev ml. žák ů           -500     
KP 6-ti členných družstev žák ů  s 

postupem do ČLD           -500     
KP jednotlivc ů do 16 let            -1 000     
Krajský p řebor mate řských škol - 

jednotlivci           -500     
OP družstev škol v šachu - Plze ň           -500     
OP družstev škol v šachu - Domažlice           -500     
OP družstev škol v šachu - Klatovy           -500     
KP družstev škol v šachu           -500     

M
lá

d
e

ž
 

Medaile - krajské sout ěže           -4 500     
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2. Seriál krajských 
soust ředění - Caissa Tour 
2014 (detailní rozpo čet viz KM)  

  

 - aktualizace saze b a reáln ější 
odhad výdaj ů a p říjm ů, po řadatel 

je povinnen si hlídat rozpo čet 
akce 

- v p řípad ě hrozby p řekro čení 
rozpo čtu a ť už z d ůvodu vyšších 

náklad ů na trenéry (odm ěny, 
cestovné, ubytování + stravné) 

nebo nižšího p říjmu (mén ě d ětí), 
bude odm ěna po řadatele ve výši 

600 K č/den/skupinu krácena tak, 
aby celkový rozpo čet akce 

nepřesáhl rozpo čtový plán (14000 
Kč na jarní nebo podzimní 

soust ředění) 
- doporu čení pro skupinu C 

vybírat také 100 K č / den (jako 
u A a B), po čet hodin výuky 

zvýšit u C skupiny na 6/den  jako 
u A a B 

-30 000  

   

3. Školení  0         0    
školení trenér ů 3. a 4.  0 0    

školení na swiss manager 0 
realizováno pouze v p řípad ě 

dotace od ŠS ČR 0    

4. Ostatní 0         0    

diplomy 0 0    
partiá ře 0 0    

ostatní 0 

realizováno pouze v p řípad ě 
dotace od ŠS ČR 

0    

M
lá

d
e

ž
 

>>Dotace-ŠS ČR+PK-NUTNÁ-dodržení 
rozpo čtu! 

31 425  
        0    -13 575  

 

CELKOVÝ ROZPOČET ŠSPK 2014 109 900     -109 900  0 

 

Zapsal: M. Jenč 
Ověřil: H. Šperl 


