
        SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Zápis z řádné schůze ŘK SKŠ v ČR konané ve dnech 29. - 30. 4. 2011 v Praze, penzion Atlanta 
 
Přítomni: Glembek, Boukal, Židů, Sochor, Mrkvička, Nývlt, Sýkora, Moučka, Sedláček, Canibal (pouze  
sobota odpoledne) 
 
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 schválen po změnách pořadí projednávaných bodů a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
2. Projednání jednacího řádu 
Členové ŘK SKŠ projednali návrh Jednacího řádu ŘK SKŠ předloženého vedoucím MÚ Mrkvičkou a po  
zahrnutí několika připomínek byl schválen a tím se stal platným. Schválený Jednací řád je přílohou č.2 
tohoto zápisu. 
 
3. Personální otázky 
ŘK SKŠ vzala na vědomí rezignaci předsedy SKŠ Glembeka. Vzhledem k tomu, že žádný za stávajících 
členů ŘK SKŠ neprojevil zájem o vykonávání funkce předsedy, byla dohodnuta se stávajícím předsedou 
SKŠ  platnost rezignace k datu konání nejbližší valné hromady, která bude svolána na jaře roku 2012. 
 
4. Kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení 
Úkol 2010/25a – Boukal, Sýkora, Sochor, Nývlt nezaslali připomínky k novelizaci Disciplinárního řádu. Do 
budoucna je nutné, aby se všichni členové vyjádřili – minimálně ve smyslu: Nemám žádné připomínky. 
Úkol 2010/28 nemohl být splněn před seznámením ŘK  SKŠ s výsledkem hospodaření za rok 2011, bude 
splněn po této schůzi. 
 
ŘK potvrdila výsledky hlasování per rollam, která proběhla od schůze ŘK  22. - 23.4. 2010: 

Předmět hlasování Výsledek hlasování 

1) U startovního poplatku u položky Rapid a Blitz uváděla částka 190 
Kč a nikoliv 180 Kč.  

 pro hlasovali 2 členové, zdrželi se 3 a 
nehlasovali dva. Návrh tedy nezískal 
potřebný počet hlasů a byl zamítnut. 

2) ŘK rozhodla neuvádět do sazebníku turnajových poplatků ICCF 
turnaje Rapid a Blitz, a to do té doby, než bude obnovena jejich 
nabídka. Pak budou doplněny do sazebníku s poplatky dle sazebníku 
ICCF, platným v době obnovení.                                                                

Hlasovalo 5 členů, ČTYŘI PRO, jeden se 
zdržel. 

3) ŘK SKŠ schvaluje nový Soutěžní řád SKŠ s platností od 
01.01.2011. 

SŘ byl schválen šesti hlasy, nehlasoval 
jeden. 

4) ŘK SKŠ schvaluje sestavu pro turnaj družstev Thor Løvholt 
Memorial ve složení: F. Tunega, P. Tomíšek, K. Glaser, R. Kudr, V. 
Portych, J. Kratochvíl, kapitán K. Glaser. 
Pořadí hráčů na jednotlivých šachovnicích stanoví kapitán družstva se 
zohledněním nového ratingu 2011/1 a požadavků na max. ELO na 
jednotlivých šachovnicích. 

Schváleno 7 hlasy 

5) ŘK SKŠ schvaluje sestavy družstev ČR pro zvací turnaj družstev 
Ger van Perlo Memorial ve složení: 
ČR-A: H. Kubíková, J. Kratochvíl, J. Nigrin, M. Jarabinský, R. Cvak, J. 
Trš, kapitán J. Kratochvíl. 
ČR-B: J. Kelbl, M. Urban, F. Šindelář, O. Ježek, V. Brunclík, P. 
Doležal, kapitán M. Volf. 

Schváleno 7 hlasy 

6) ŘK uděluje titul MKŠ Ivanu Čipkovi za zisk titulu SIM Zamítnuto 5 proti, 1 se zdržel, 1 



nehlasoval 

7) ŘK nominuje náhradníkem do družstva Rochade, za zesnulého M. 
Mráze, Františka Sochora. 

Schváleno 6 pro, 1 se zdržel 

ŘK nominuje pro předkolo 19. OL v KŠ, hraném klasickou poštou 
družstvo ve složení: 
1. SIM Stalmach, Kamil               2571 
2. SIM Urban, Jaromír                 2479 
3. SIM Mrkvička, Josef                2448 
4. GM Nývlt, Zdeněk                    2445 
a kapitána družstva Josefa Mrkvičku. 

Schváleno 5 pro, 2 se zdrželi 

8a) ŘK přiděluje divoké karty pro předkolo MS Štěpánu Urbánkovi a 
Luboši Ertlovi. 
 
8b) ŘK přiděluje divokou kartu pro semifinále MS Pavlu Fricovi 

Schváleno 7 hlasy 

9) ŘK souhlasí s pořádáním IV.ročníku Dunajského poháru – 
Memoriálu Paula Darmograye v r. 2012 a schvaluje projekt 
organizačního a finančního zabezpečení turnaje předložený vedoucím 
MÚ. 

Schváleno 7 hlasy 

10) ŘK pověřuje Jana Židů zastupováním SKŠ v ČR a Sdružení 
šachových problemistů na kandidátce do VV ŠS vedené Mgr. 
Lamserem. 

 
 
 
Schváleno 5 hlasy, 2 se nezúčastnili 

11) ŘK SKŠ uděluje titul "Mistr korespondenčního šachu" Františku 
Sochorovi, který získal titul SIM, a to dle §5 odst. 2e Ratingových a 
turnajových pravidel SKŠ v ČR. 

Schváleno 6 hlasy, jeden se zdržel 

 
 

5. Projednání novelizace Disciplinárního řádu  
Novela schválena bez připomínek. Schválený Disciplinární řád je  přílohou č.3 tohoto zápisu 
 
6. Agenda sportovně-technického úseku 
Nutné změny soutěžního řádu realizovat vždy k 1. lednu následujícího roku. 
Informace o možnosti společné česko-slovenské ligy, Sýkora podá nejpozději do příští schůze informaci o 
výsledku. 
Diskuze o názvu letošního memoriálu. 
 
7. Agenda klasifikačního úseku a evidence členů 
Návrh na udělení MKŠ Zdeňkovi Strakovi. 
Stížnost na naprostou nefunkčnost webových stránek, bude řešit Glembek 
Evidence členů se stává hlavní náplní úseku. 
Prověření správnosti seznamů členů. 
 
8. Agenda mezinárodního úseku 
Zpráva o činnosti mezinárodního úseku je přílohou č.4 tohoto zápisu. 
Po diskuzi schváleny navrhovaná usnesení. Petr Buchníček byl vyřazen z týmu mezinárodního úseku 
z důvodu dlouholetého neplacení příspěvků. 
ŘK vzala na na vědomí nemožnost archivace značné části partií z poštovních turnajů ICCF 
 
9. Agenda ekonomického úseku 
ŘK bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2010 - příloha č.5 
ŘK odsouhlasila převod přebytku z roku 2010 na účet nerozděleného zisku. 
ŘK bere na vědomí výsledek porovnání inkasa a plateb pro soutěže ICCF 
ŘK bere na vědomí výsledek hospodaření za 1.Q  2011 - příloha č.6  
 
10. Předání zlaté medaile ICCF Jaromíru Canibalovi 



 
11. Projednání novelizace Odhadního řádu 
Novela schválena bez připomínek. Schválený disciplinární řád je přílohou č.7 tohoto zápisu. 
 
12. Projednání novelizace Statutu arbitra 
Novela schválena bez připomínek. Schválený Statut arbitra je přílohou č.8 tohoto zápisu. 
 
13. Agenda úseku rozhodčích 
Výrazný pokles činnost vzhledem k rozšíření turnajů na webserver. Úsek možné sloučit s jiným. 
 
14. Příští schůze je plánována 7.-8.10 do pensionu Josefína 
 
15. V diskuzi byly probrány možnosti organizace zvacího turnaje bez konkrétního závěru. 
 

ŘK bere na vědomí zprávy všech úseků, přijatá usnesení následují: 
 

  
Usnesení a ostatní agenda na schůzi ŘK SKŠ 
v dubnu 2011 

 
zajistí 

 
termín 

 
2011/1 

 
ŘK schvaluje Jednací řád předložený Josefem 
Mrkvičkou 
Schváleno 7pro 

  

 
2011/2 

 

 
ŘK schvaluje novelizovaný Disciplinární řád předložený                                                
Jiřím Moučkou 
Schváleno 6 pro, Boukal nehlasoval 

  

 
2011/3 

 
ŘK bere na vědomí informaci Josefa Sýkory o jednání 
se slovenskou stranou o možnostech společné soutěže 
družstev a souhlasí s pokračováním jednání. ŘK bude 
informována o výsledku jednání 

 
Sýkora 

 
Nejpozději do 
příští schůze 

 
2011/4 

 
ŘK schvaluje: 
bezplatný webserverový turnaj odstartovaný v roce 
2011 bude mít název KRTEČKUV MEMORIÁL 
Schváleno 7 pro                                                                          

  

 
2011/5 

 
ŘK uděluje titul MKŠ Zdeňku Strakovi, který získal  
titul GM 
Schváleno 5 pro, 1 se zdržel, 1 proti 

  

 
2011/6 

 

 
Předseda ŘK se postupně setká s kandidáty na funkci 
nového webmastera a nejpozději do příští schůze 
jednoho doporučí ŘK 

 
Glembek 

 
Nejpozději do 
příští schůze 

 
2011/7 

 

 
ŘK SKŠ schvaluje udělení příspěvku ve výši Kč 
20 000,- delegátovi ICCF za ČR a vedoucímu MÚ SKŠ 
Josefu Mrkvičkovi na úhradu nákladů spojených s jeho 
účastí na Kongresu ICCF 2011 ve Finsku 
Schváleno 6 pro, 1 se zdržel 

  

 
2011/8 

 
ŘK SKŠ schvaluje nominaci Josefa Mrkvičky na funkci 
auditora ICCF pro období 2011-2015 a pověřuje 
vedoucího MÚ předáním této nominace vedení ICCF. 
Schváleno 6 pro, 1 se zdržel 

  

 
2011/9 

 
ŘK SKŠ doporučuje udělení zlatých medailí Bertl von 
Massow Karlu Glaserovi a Zdeňku Nývltovi za 15 let 
nepřetržité práce pro ICCF a pověřuje vedoucího MÚ 

  



projednáním jejich ocenění s Výkonným výborem ICCF. 
Schváleno 7 pro 

 
2011/10 

 
ŘK SKŠ schvaluje příspěvek na poštovné pro 
reprezentanty ČR v Olympiádách hraných klasickou 
poštou ve výši 500,- Kč za ukončenou partii. Příspěvek 
vyplatí ekonom SKŠ vždy až po ukončení turnaje na 
základě požadavku kapitána družstva. Hráč nemá 
nárok na příspěvek v případě, že partii sehraje 
alternativně elektronickou poštou. 
Schválno 6 pro, 1 proti 

  

 
2011/11 

 
ŘK SKŠ schvaluje složení Mezinárodního úseku SKŠ: 
J. Mrkvička (vedoucí), J. Alexa,  J. Canibal, L. Ertl, K. 
Glaser, M. Pavlíček, F. Sochor, M. Volf. 
Schváleno 7 pro 

  

 
2011/12 

(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 
Schváleno 5 pro, Sýkora a Nývlt nehlasovali 

 
Glembek 

 
ihned 

 
2011/13 

 
ŘK schvaluje převod nerozděleného zisku z roku 2010 
na účet nerozděleného zisku 
Schváleno 6 pro, Sýkora nehlasoval 

  

 
2011/14 

 
ŘK schvaluje novelizovaný Odhadní řád předložený 
Františkem Sochorem 
Schváleno 7 pro 

  

 
2011/15 

 
ŘK schvaluje novelizovaný Statut arbitra předložený 
Karlem Glaserem 
Schváleno 7 pro 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Zapsal: Ing Petr Boukal 
11.5.2011 
 
 



P o z v á n k a  

 
na schůzi Řídicí komise SKŠ v České republice 

 
Místo a datum konání: 

 

Penzion Atlanta, Konzumní ul. 12, Praha 9 – Hloubětín ve dnech 29.04. – 30.04.2011 

 

Upravený program: 

 

1. zahájení, schválení programu schůze (Glembek) 

2. Jednací řád ŘK (Mrkvička) 

3. personální otázky – rezignace předsedy ŘK (Glembek) 

4. kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení (Boukal) 

5. Disciplinární řád SKŠ (Moučka) 

6. agenda sportovně-technického úseku (Sýkora) 

7. agenda klasifikačního úseku a evidence členů (Židů) 

8. agenda mezinárodního úseku (Mrkvička) 

- předání medailí ICCF 

9. agenda ekonomického úseku (Glembek) 

- hospodaření r. 2010 

10. Odhadní řád (Sochor) 

11. Statut arbitra (Glaser) 

12. agenda úseku rozhodčích (Nývlt) 

12. diskuse, různé 

13. závěr 

 

   

 

 

  

      

    Ing. Bohumír Glembek 

    předseda ŘK SKŠ v ČR 

 

 

Příloha č.1                                                                                                             

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

 

- členové Řídící komise SKŠ 

- předseda Kontrolní a revizní komise SKŠ 

      -     předseda Disciplinární komise SKŠ 

      - arbitr 



Příloha č.2 

JŘ ŘK - úplné znění 
po úpravách na schůzi ŘK.doc

   
   

Příloha č.3 
 

 

 
 
 

Příloha č.4 

Zpráva vedoucího 
mezinárodního úseku - duben 2011 aktualizace.doc

 
 

Příloha č.5 

Hosp. výsledek 
2010.xls

 
Příloha  č.6 

Hosp. výsledek 
2011.xls

 
 

Příloha č.7 

Odhadní řád 
2011.doc

 
 

Příloha č.8 

Statut arbitra.doc

 
 
 

DŘ 2011.doc


