
SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Zápis z řádné schůze ŘK SKŠ v ČR konané ve dnech 22. - 23. 10. 2010 v Praze, penzion Josefína 
 
Přítomni: Glembek, Boukal, Židů, Sochor, Mrkvička, Nývlt, Sýkora, Moučka, Glaser 
Omluveni: Sedláček 
 
1.   Zahájení a schválení programu schůze 
Schůzi zahájil předseda SKŠ Glembek a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové ŘK  a schůze je tedy  
usnášení schopná. 
Program schůze byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
2.   Kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení 
Všechny úkoly s termínem plnění do data schůze z minulého zápisu a dřívějších zápisů byly splněny. 
Z důvodů rozdílných názorů na zdůvodnění bylo pozastaveno zvyšování členských příspěvků, s tím, že pro- 
blém bude prodiskutován na této schůzi. 
 
ŘK potvrdila výsledky hlasování per rollam, která proběhla od schůze ŘK 23. - 24. 4. 2010: 
 
1)  ŘK SKŠ nominuje do zvacího turnaje k 25. výročí švýcarské federace KŠ, turnaje 12. kategorie    
      Pavla Sváčka (7 pro) 
      ŘK SKŠ nominuje do zvacího turnaje k 25. výročí švýcarské federace KŠ, turnaje 9. kategorie 
      Františka Sochora  (6 pro, 1 proti) 
 
2)  ŘK rozhodla o zakoupení diktafonu pro potřeby sekretáře ŘK v maximální ceně 3.500 Kč včetně DPH. 
     ŘK rozhodla o povinném pořizování zvukového záznamu svého jednání. 
     4 pro, 3 se zdrželi 
 
3)  ŘK SKŠ souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 20 000 Kč vedoucímu mezinárodního úseku Josefu         
      Mrkvičkovi, jako delegátovi SKŠ na Kongres ICCF ve dnech 2. - 9. 10. 2010 v Kemeru (Turecko). 
      Převod prostředků zajistí, po dohodě s J. Mrkvičkou, ekonom B. Glembek. 
      6 pro, 1 se zdržel 
 
 4) Řidící komise schvaluje udělení čestného titulu MKŠ pánům Soudnému a Bučkovi 
     6 pro, 1 se zdržel 
 
 5) ŘK mění text usesení 2010/18 b) takto: 
      Nezadávat turnajové tabulky domácích turnajů se startem po 30. 6. 2010 na web SKŠ a nahradit 
      je odkazem na příslušné stránky ICCF.     
      7 pro  
 
  6) ŘK SKŠ schvaluje upravený rozpočet SKŠ pro rok 2010 ve verzi V4. 
       7 pro 
       Verze V4 bude součástí zápisu z příští schůze. 
 
  7) ŘK SKŠ schvaluje nominaci IM Jiřího Soudného do zvacího turnaje Memorial José Barrios, skupina B.    
      7 pro 
 

3. Projednání agend jednotlivých úseků 
 

Byly projednány agendy jednotlivých úseků, přijatá usnesení následují: 
 

 Usnesení a ostatní agenda na schůzi ŘK SKŠ v říjnu 
2010 

  

2010/23 ŘK schvaluje Petra Buchníčka jako zástupce SKŠ do 
výkonného výboru Šachového svazu ČR 

  

 Schváleno 5 pro, 2 se zdrželi   

2010/24 ŘK bere na vědomí:                                                
zprávu B. Glembeka o hospodaření ve 3. čtvrtletí 2010 

  

2010/25 a) ŘK schvaluje:                                                                          Moučka příští schůze 



Návrh předsedy Disciplinární komise na novelizaci 
Disciplinárního řádu. Projednání na jarní schůzi, zaslání 
návrhu do 28. 2. 2011 

 Všichni členové pošlou připomínky do 31. 1. 2011 všichni 31. 1. 2011 

2010/25 b) Předseda MÚ rozešle členům ŘK část etického kodexu 
ICCF týkající se disciplinárních trestů 

Mrkvička 30. 11. 2010 

 Schváleno 6 pro, 1 proti   

2010/26 ŘK schvaluje:   

 upravený návrh rozpočtu (snížení příjmu z příspěvků) 
na rok 2011 - viz příloha č. 2 

  

 Schváleno 7 pro   

2010/27 ŘK schvaluje:   

 úpravu startovného v turnajích ICCF platnou od 1. 1. 
2011 v závislosti na změnách startovného schválených 
na posledním kongresu ICCF. Startovné pokrývá 
startovné a poplatky za členství v ICCF.                                         
Výše poplatků - viz příloha č. 3 

  

 Zveřejnění na webu SKŠ Glembek 15. 11. 2010 

 Schváleno 6 pro, jeden se zdržel   

2010/28 ŘK schvaluje:   

 výplatu měsíčního paušálu členům řídící ko-              
mise na komunikační služby ve výši 200 Kč v roce 2011 
na základě výsledků finančního roku 2010.  
 

  

 Výplatu zajistí Glembek 2011 

 Schváleno 5 pro, 2 se zdrželi   

2010/29 a) ŘK ukládá:   

 předložit návrh změny Soutěžního řádu na sjednocení 
počtu hráčů startujících v poštovních a webserverových 
turnajích, a to na 6 u MČR-SF, 5 u MČR-ČF a 4 u 
MČR-KT a PČR-ZK 

Sýkora 31. 10. 2010 

2010/29 b) vyhlásit hlasování per rollam o změně Soutěžního řádu Glembek 7. 11. 2010 

 Schváleno 6 pro, 1 se zdržel   

2010/30 ŘK schvaluje:   

 bezplatný webserverový turnaj odstartovaný v roce 
2010 bude mít název MEMORIÁL FRANTIŠKA 
HANÁKA       

  

 Schváleno 6 pro, 1 se zdržel   

2010/31 ŘK bere na vědomí:                                                 
výdej knih Historie KŠ: 49 Baťka, 50 Nigrin, 51 Svítil,  
1 zbývá                                                              

  

2010/32 ŘK bere na vědomí:                                                                    
zprávu o činnosti úseku rozhodčích 

  

2010/33 ŘK ukládá:                                                                  

 připravit návrh aktualizace Odhadního řádu 
k projednání na jarní schůzi 2011 

Sochor 28. 2. 2011 

 Všichni zaslat připomínky či návrhy týkající se OŘ všichni 31. 1. 2011 

 Schváleno 6 pro, 1 proti   

2010/34 ŘK bere na vědomí zprávu vedoucího MÚ o průběhu 
kongresu ICCF a jeho žádost o poskytnutí materíálů na 
DVD k 60. výročí ICCF (partie, fotografie) 

  

 
 
 
 
4.   Diskuse, různé 
Předseda ŘK prezentoval úvahu o možném zkrácení schůzí SKŠ. 
 



5.   Závěr 
Předseda ŘK poděkoval všem za účast a sdělil předběžný termín podzimní schůze: 15. - 17. 4. 2011 
v Praze. 

 
 

 
V Praze dne 28. 11. 2010 
Zapsal: Ing. Petr Boukal 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: 
 

P o z v á n k a  

 

na schůzi Řídicí komise SKŠ v České republice 
 

Místo a datum konání: 
 
Penzion Josefina, Nad Bořislavkou 34, Praha 6 ve dnech 23. – 25. dubna 2010 
 
Navrhovaný program: 
 

1. zahájení, schválení programu schůze (Glembek) 
2. kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení (Mrkvička) 
3. agenda sportovně-technického úseku (Sýkora) 
4. agenda mezinárodního úseku (Mrkvička, Buchníček) 
5. agenda klasifikačního úseku, přechod na ELO ICCF (Židů, Mrkvička) 

- pravidla SKŠ pro hru na webserveru ICCF 
- ratingová a turnajová pravidla SKŠ 
- další návrhy KÚ 

6. agenda ekonomického úseku (Glembek) 
- hospodaření r. 2009 
- návrh rozpočtu 2010 
- návrh na zvýšení členských příspěvků po zavedení odměňování 

členů orgánů  
7. agenda úseku rozhodčích (Nývlt) 
8. perzonální otázky (doplnění KRK SKŠ – Glembek, Sedláček) 
9. diskuse, různé 
10. závěr 

 
 
  
      

    Ing. Bohumír Glembek 
    předseda ŘK SKŠ v ČR 

 
 

 



Návrh rozpočtu 2011 - se startovným za domácí turnaje:  Příloha č. 2 

      

Příjmy:      
      

Dotace od ŠS ČR  46 000    

Členské příspěvky  30 000    

Startovné webserver, pošta  15 000    

Startovné ICCF  45 000    

Sponzoring      

Úroky z BÚ  7 500    

          

Celkem příjmy:  143 500    

      

Výdaje:      
      

Reprezentanti  5 000    

Náklady rozhodčích, funkcionářů  10 000    

Odměny webmaster, pokladní  12 000    

Schůze ŘK, aktiv rozhodčích  35 000    

Úhrady ICCF  50 000    

Příspěvek na Kongres ICCF  20 000    

Bankovní poplatky  1 000    

Provozní režie (poštovné, kancelářské potřeby)  2 000    

Webserver  3 800    

         

Celkem výdaje  138 800    

      

Předpokládaný hospodářský výsledek roku 2011: 4 700    

      

V rozpočtu na rok 2011 jej již počítáno s dotací od ŠS ve výši cca 46.000, poníženou o zálo- 

hu, vyplacenou v roce 2010 ve výši 12.760 Kč. Dále je započítán předpokládaný příjem z  

členských příspěvků ve výši 200 Kč/rok od cca 150 členů. Na straně výdajů je  počítána s niž- 

ší platba pro ICCF - snížený počet členů a nižší startovné.    

Ostatní položky by se neměly příliš lišit od roku 2010, a to ani na straně výnosů, ani výdajů. 

      

V Ústí nad Orlicí 31. 10. 2010      

      

 Bohumír Glembek 
 

                                                                                                             



 

Platební podmínky SKŠ v ČR k 1. 1. 2011   Příloha č. 3 

Od 1. 1. 2011 vyplňujte údaje do platebních příkazů a složenek typu A takto: 

 Název banky: FIO banka 
 Číslo účtu: 2700056864 
 Kód banky: 2010  
 Název účtu: Sdružení korespondenčního šachu v ČR  
 Adresa majitele účtu: Sdružení KŠ v ČR, Dukelská 306, 562 01 Ústí nad 

Orlicí 1 
 Variabilní symbol se uvádí ve tvaru RRMMDDAXBY, a to níže popsaným 

způsobem:  
 RRMMDD – rok, měsíc a den narození (např. 31. 1. 1990 = 900131)  
 A – četnost 1. platby, popř. B – četnost 2. platby  
 X – účel 1. platby, popř. Y – účel 2. platby  

Za písmena A a B se podle četnosti dané položky dosadí čísla 1 – 9, za 
písmena X a Y se potom podle potřeby zadají některá z níže uvedených čísel, 
která vyjadřují účel platby:  

 2 – startovné v soutěžích ICCF, popř. další platby v rámci ICCF (viz 
přehled níže)  

 3 – startovné za domácí soutěže (viz přehled níže)  
 4 – členské příspěvky SKŠ v ČR (200 Kč ročně)  
 6 – platby (vklady) související s odvoláním proti rozhodnutí rozhodčího 

v domácích soutěžích, popř. proti výsledku odhadu (viz Odhadní řád 
SKŠ v ČR) 

 8 – ostatní platby (nutno blíže specifikovat dopisem či e-mailem 
zaslaným panu ing. Bohumíru Glembkovi)  

Pořadí dvojic čísel AX a BY při zadávání variabilního symbolu nehraje žádnou 
roli! 
Na jednom platebním příkazu či jedné složence však mohou figurovat nejvýše 
dva účely platby, a to kvůli bezproblémové identifikaci jednotlivých položek v 
celkové částce!  

Příklad 1: hráč narozený 31. 1. 1990 si platí členské příspěvky na 3 roky – variabilní 
symbol bude 9001313400 nebo 9001310034 

Příklad 2: hráč narozený 31. 1. 1990 si platí členské příspěvky na dva roky a 
startovné ICCF za jednu skupinu – variabilní symbol bude 9001312412 nebo 
9001311224 

Příklad 3: hráč narozený 31. 1. 1990 si platí členské příspěvky na jeden rok a 
startovné za jednu webserverovou a jednu poštovní domácí skupinu – variabilní 
symbol bude 9001311423 nebo 9001312314. 



Konstantní symbol již není nutné s účinností od 1. 3. 2004 uvádět a specifický symbol 
se při běžných úhradách členských příspěvků a startovného na bankovní účet SKŠ 
v ČR nezadává.  

Žádáme všechny hráče, kteří provedli jakoukoliv platbu, aby bezodkladně zaslali 
avízo (pokud možno s kopií dokladu o zaplacení) ekonomovi SKŠ v ČR – panu ing. 
Bohumíru Glembkovi: 
Ing. Bohumír Glembek, Dukelská 306, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, e-mail: 
glembek@skscr.cz 

Jen tak je totiž možné zajistit, aby o případných nedošlých platbách na účet SKŠ v 
ČR byli jejich odesílatelé vždy včas informováni a nevznikala tak zbytečná 
nedorozumění.  

Zároveň všem hráčům připomínáme změnu bankovního účtu SKŠ v ČR. Účet u 
Poštovní spořitelny byl již zrušen a platby se mohou poukazovat pouze na 
běžný účet u FIO banky. 

Hráč, který se hlásí do soutěží SKŠ nebo ICCF (prostřednictvím SKŠ), musí mít 
zaplaceny členské příspěvky alespoň na rok, v němž příslušná soutěž 
odstartuje, a rok následující. 

Startovné ve skupinách domácích soutěží SKŠ v ČR 
(platné od 1. 1. 2011 pro domácí soutěže SKŠ v ČR hrané klasickou poštou a 

prostřednictvím webserveru ICCF, není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak):  
 

Soutěž Kč 

Mistrovství ČR - finále a Mistrovství ČR veteránů - finále 160 

Mistrovství ČR – semifinále 140 

Mistrovství ČR – čtvrtfinále 120 

Mistrovství ČR - kvalifikační třída  100 

Pohár České republiky - finále  160 

Pohár České republiky - základní kolo  100 

MČR 3členných a 4členných družstev (za jednoho člena družstva) 160 

 
   

Startovné ve skupinách mezinárodních soutěží ICCF 
(platné od 1. 1. 2011 pro evropské i světové soutěže ICCF hrané klasickou poštou a 

prostřednictvím webserveru ICCF, není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak):  
 

Startovné v turnajích ICCF se platí podle sazebníku platného v okamžiku 
podání přihlášky! 

 

Soutěž     Kč 

Champions League (za družstvo) 1220 

Turnaj kandidátů MS (jen přímo nominovaní) 460 

mailto:glembek@skscr.cz


Semifinále MS či ME jednotlivců (jen přímo nominovaní) 920 

Semifinále MS či ME žen 460 

Předkolo MS (Preliminaries) 920 

Mistrovská třída (Master Class) 280 

Vyšší třída (Higher Class) 160 

Otevřená třída (Open Class) 160 

Master Norm turnaje 770 

Grandmaster Norm turnaje 920 

Veterans Cup 370 

World Cup 370 

Tématické turnaje 280 

Webserver Open 220 

 
 
Rozdělovník 
 

- členové Řídící komise SKŠ 
- předseda Kontrolní a revizní komise SKŠ 

      -    pp. Moučka, Buček 
 
 
 
 
 


