
Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje 2019 
konané v Plzni v zasedací místnosti TJ Košutka dne 02. 02. 2019 

 
Účastníci konference:  
Delegáti oddílů, členové VV a RK ŠSPK, hosté. Prezenční listina v příloze Zápisu.  
 
Program konference: 
Před zahájením bylo ad hoc konstatováno, že přítomných delegátů je nadpoloviční většina a 

jednání může začít. 

1. V 10,10 hod. zahájil B. Sunek jednání konference, přivítal delegáty, členy VV a RK a 
hosta Mgr. Ladislava Zárubu, sekretáře ŠSČR. 

2. Jednací řád byl zaslán jednotlivým delegátům poštou, a protože nebyly předloženy žádné 
připomínky, byli delegáti požádání o schválení – jednohlasně.  

3. Program konference byl zaslán jednotlivým delegátům poštou, a protože nebyly 
předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o schválení – jednohlasně. 

4. Volba pracovního předsednictva: Navrženi L. Záruba, B. Sunek, D. Pelikán, M. Štaif, K. 
Orlíček – schváleno jednomyslně. Předsedajícím konference byl zvolen Sunek. 

5. Volba komisí:  
5.1. Mandátová komise: předseda L. Bouše 
5.2. Návrhová komise: předseda D. Pelikán 

6. Zpráva mandátové komise: Členy ŠSPK je aktuálně 22 oddílů, z toho 8 oddílů má podle 
počtu členů právo na dva delegáty, celkem má tedy právo účasti 30 delegátů. Dle 
prezenční listiny je přítomno 16 delegátů, tj. 53,3 % a konference je usnášení schopná. 
Dále je přítomen jeden host a dva členové VV, kteří nejsou mezi delegáty. 

7. Výroční zprávy o činnosti za rok 2018: 
7.1. Činnost VV: B. Sunek – Výbor se v první polovině roku 2018 sešel dvakrát, projednal 

potřebné dokumenty, schválil členy jednotlivých komisí a zajistil další nutnou 
administrativu. Plánované třetí setkání v červnu se neuskutečnilo pro zaneprázdnění 
členů VV a jednání tedy proběhlo per rollam – hlasování bylo potvrzeno na dalším 
jednání. Ve druhé půlce roku byla činnost samotného VV ochromena dlouhodobou 
nepřítomností-autohavárie (září-prosinec) předsedy ŠSPK. Nutnou organizační a 
rozhodovací činnost zajišťovali předsedové jednotlivých komisí, zejména D. Pelikán 
jako místopředseda ŠSPK a předseda STK a J. Šilhavá, jako předsedkyně KM a 
vedoucí KTCM, za což jim patří zvláštní poděkování. Po zásadní hlavní části 
rehabilitace jsem se vrátil koncem prosince k činnosti a na jednání dne 2. 1. 2019 VV 
projednal činnost ŠSPK v druhé polovině roku 2018, potvrdil hlasování per rollam, 
projednal Zápisy pobočného spolku Šachového svazu do rejstříku ISSM a do 
rejstříku sportu u MŠMT, pověřil dalším jednáním v této oblasti předsedu B. Sunka a 
připravil jednání dnešní konference. Činnost VV lze sledovat na našich webových 
stránkách. 

7.2. Komise STK: D. Pelikán – Zprávu obdrželi delegáti písemně, bez připomínek. 
Předseda STK vyzval oddíly k vyhledání dalších možných vedoucích jednotlivých 
skupin utkání družstev na všech možných úrovních. 

7.3. Komise mládeže: Za omluvenou předsedkyni J. Šilhavou (dostaví se v průběhu 
konference) přednesl Zprávu KM M. Jenč. Zpráva byla rozeslána delegátům 
písemně, Jenč zdůraznil situaci, kdy na většinu akcí mládeže byly použity finance 
nejen z rozpočtu komise mládeže, ale také z dotací Krajského úřadu Plzeňského 
kraje a Města Plzeň v celkové výši 75 000,- Kč!, získaných převážnou zásluhou 
předsedkyně komise, která se postarala o komplexní administrativní vyřízení. 

 
 



Do diskuze k tomuto tématu se přihlásil zástupce Šachového svazu České republiky L. 
Záruba:  
o Dotace:  Upozornil na možnosti žádat o dotace také v rámci akcí „Můj klub“ – „Můj 

oddíl“ u MŠMT, které jsou zaměřeny právě na práci s mládeží, a pro rok 2019 na ně 
byla vyčleněna poměrně velká částka. Výzva byla uveřejněna na stránkách MŠMT a 
na stránkách ŠSČR dne 02. 10. 2018 pro rok 2019. Dá se s velkou 
pravděpodobností předpokládat její vypsání i na další období! V loňském roce si 
zažádala cca stovka šachových oddílů….. 

o Přednesl záměry ŠSČR směrem k Plzeňskému, Karlovarskému a Jihočeskému kraji 
k rozšiřování činnost, které budou spočívat i v intenzivní všeobecné podpoře 
získávání a vychovávání mladých šachistů. 

o  Seznámil delegáty s dalšími připravovanými akcemi, např. rozšířením a aktivizací 
akce Šachy do škol s novou vedoucí Mgr. Venuší Souralovou (pravděpodobně i s 
podporou Grantu EU); se změnou vedoucího akce KTCM, kterou převzal Petr Pisk, 
dále s přípravou na online semináře trenérů 4. třídy, ke kterému by měly mít zdarma 
přístup školy a pravděpodobně (v jednání) také studenti pedagogických škol.  

o Upozornil, že v příštím roce 2020 se bude Zimní olympiáda dětí a mládeže 
v Karlovarském kraji a zúčastní se jí také šachová mládež, která se utká v partiích, 
hraných tempem Rapidu. 

7. 4. Komise rozhodčích: P. Hrdlica – upozornil delegáty na „neutěšený“ stav počtu 
rozhodčích v našem kraji. Celkem je v Plzeňském kraji pouze 35 rozhodčích ve 
složení 1IA/1 ÚR/2 1tř./17 2tř./14 3tř., z nichž bude letos 17 rozhodčích třídu 
obhajovat. Školení a seminář rozhodčích je v kraji plánováno na květen/červen 
2019, přesný termín bude uveřejněn na stránkách ŠSPK. Dále upozornil, že pro 
krajské soutěže v sezóně 2019/2020 bude ve spolupráci s STK důsledně 
sledováno dodržování platného Soutěžního řádu – tedy stanoveného 
rozhodčího potřebné kvalifikace na každý zápas -  na úrovni KP1 a postupně 
bude toto sledování rozšířeno v sezóně 2020/2021 na KP2; 2021/2022 na KP3 a od 
sezóny 2022/20230na všechny regionální týmy. Nebude tolerováno nahrazení řízení 
utkání domácím kapitánem (pouze ve výjimečných případech, stanovených 
Soutěžním řádem nebo rozpisem soutěže). Které oddíly nesplňují požadavek mít 
vlastního rozhodčího na utkání družstev nebo na organizované turnaje mají 
samozřejmě možnost připravit své členy na absolvování školení u nás v kraji nebo 
se zúčastnit školení, které pořádá jiný kraj – info o termínech na stránkách ŠSČR. 

7. 5. Komise mediální: K. Orlíček – informoval o možnostech propagace a apeloval na 
delegáty na včasné zasílání podkladů (např. předání podkladů do Plzeňského 
deníku je nutné uskutečnit v pondělí a v průběhu týdne třeba vyjde krátký info 
článek…) 

Jednání bylo přerušeno ve 12,30 přestávkou na oběd. 
Pokračování  jednání konference ve 13,20, dostavila se delegátka J. Šilhavá, počet 
delegátů před dalším jednání je 17, tedy 56,6%. 

8. Zpráva o hospodaření za rok 2018: M. Štaif – Všechny rozpočtované akce a činnosti byly 
z hlediska financí dodrženy, celkově skončilo hospodaření ŠSPK v roce 2018 ztrátou ve 
výši 2 663,- Kč proti plánovanému schodku 4450,- Kč. Ve velké míře nám pomohly dotace 
a příspěvky na činnost a to: 

o Dotace Plzeňského kraje na mládež   70 000,- Kč 
o Dotace Města Plzeň na mládež   15 000,- Kč 
o Příspěvky ŠSČR na KTCM   59 647,- Kč 
o Příspěvek ŠSČR na činnost ŠSPK  37 400,- Kč  
Detaily účetnictví jsou k nahlédnutí u hospodáře svazu. 
 



9. Zpráva Kontrolní a revizní komise: Miloslav Vlk: Zprávu přednesl předseda komise se 
závěrečným konstatováním, že z hlediska finančního nebyly shledány žádné závady. KRK 
při kontrole akcí s povděkem kvitovala, že akce se uskutečnily všechny, mládež početně 
velmi dobře obsazena, z hlediska účasti však dlouhodobě živoří turnaje dospělých, např. 
nejhorší účast měl krajský přebor jednotlivců s postupem na MČR, konaný na Košutce, 
kterého se zúčastnilo pouhých 8 hráčů.  

10. Diskuze k předneseným zprávám a finančnímu rozpočtu: 
 Bez dotazů a připomínek. Drobný technický dotaz byl zodpovězen ihned při přednesu 

zpráv. 
11. Rozpočet na rok 2019: M. Štaif: Konstatoval, že návrh rozpočtu je zcela v intencích roku 

2018, úpravy jsou dány drobnými přesuny oddílů v RPA a RPB, rozdíl je + 100,- Kč ve 
výdajích. Z hlediska mládeže je rozpočet navržen také ve stejném duchu, rozdíl ve 
výdajích je +2 500-Kč. Finance ze získaných dotací jsou směrovány přímo na další 
mládežnické připravené akce. Příjmy se předpokládají ve výši 46 350,- Kč, tzn., že 
celkový rozpočet je navržen jako schodkový ve výši 13 000,- Kč. Schodek bude hrazen 
z rezervy ŠSPK.  

12. Diskuze: 
 Bez dotazů a připomínek 
Předsedající ukončil diskuzi ke všem předneseným zprávám a návrhům a vyvolal hlasování 

o přednesených zprávách: 
o Zpráva výkonného výboru a jednotlivých komisí za rok 2018 
o Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2018 
o Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018 
o Návrh rozpočtu na rok 2019 

Všechny zprávy byly schváleny plným počtem delegátů - jednohlasně 
 13. Volba delegátů na konferenci ŠSČR:  

Návrhy:  David Pelikán – souhlasí 
  Pavel Hrdlica – souhlasí 
  Luboš Kříž – souhlasí 
  Milan Jenč /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. 

14. Obecná diskuze: 
 Bez dotazů a připomínek 
15. Usnesení: Návrh na usnesení přečetl B. Sunek  
Hlasování schváleno počtem 17 hlasů ze 17 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
16. Předsedající konference B. Sunek poděkoval přítomným delegátům za aktivní přístup, 
členům VV za práci v roce 2018, zástupci TJ Košutka za uspořádání konference a ukončil 
jednání Konference Šachového svazu Plzeňského kraje v 15 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Bohumír Sunek       Ověřil: Martin Štaif 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení Konference Šachového svazu Plzeňského kraje ze dne 02. 02. 2019  
 

1. Konference schvaluje Zprávu o činnosti VV a jednotlivých komisí za rok 2018 

2. Konference schvaluje zprávu o hospodaření ŠSPK za rok 2018 

3. Konference bere na vědomí zprávu KRK za rok 2018 

4. Konference schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK ve výši příjmů 100 050,- Kč a 

výdajů ve výši 113 050,- Kč, tedy schodek rozpočtu ve výši 13 000,- a krytí 

ztráty z rezervy ŠSPK 

5. Konference ukládá VV zaměřit činnost na získávání mládeže a podpořit tuto 

oblast aktivitou v získávání dotací z vypsaných titulů (Můj klub, Dotační tituly 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Města Plzně apod.) 

6. Konference ŠSPK volí delegáty na celostátní konferenci ŠSČR, která se bude 

konat dne 23. 02. 2019 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě: 

D. Pelikán;  P. Hrdlica; L. Kříž; náhradník M. Jenč 

 
 
 
Usnesení konference bylo schváleno 17 delegáty ze 17 přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím.  

 
 
 

Zapsal: 
B. Sunek, předseda ŠSPK 

 
 
 
 
 
 


