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Výroční zpráva za rok 2018 pro Konferenci ŠSČR 2019 
 
Obecné informace  
Rok 2018 byl druhým uceleným rokem z čtyřletého funkčního období členů volených orgánů SKŠ v 
ČR, tj. orgánů vzešlých z volební Valné hromady konané dne 19. 3. 2016 v Praze. V průběhu roku 2018 
nedošlo ve statutárním ani kontrolním orgánu SKŠ v ČR k žádným personálním změnám a Řídicí 
komise SKŠ v ČR i Kontrolní komise SKŠ v ČR tedy pracovaly stále ve složení:  
 
Řídicí komise SKŠ v ČR:  
Jan Židů (Praha) – předseda,   
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – sekretář,   
Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku,   
Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a delegát u ICCF,   
Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – vedoucí ekonomického úseku.  
  
Kontrolní komise SKŠ v ČR: 
RNDr. Oldřich Sedláček (Domamil) – předseda, 
RNDr. Petr Kouba (Srch), 
doc. Ing. Jan Lounek, CSc. 
 
K personálním změnám nedošlo ani na ostatních funkcionářských postech.  
 

Řídicí komise  
Řídicí komise SKŠ v ČR přijala v průběhu roku 2018 celkem 44 usnesení, z toho 25 návrhů usnesení 
bylo schváleno per rollam. Veškeré návrhy usnesení i výsledky jednotlivých hlasování jsou součástí 
zápisů ze schůzí Řídicí komise SKŠ v ČR.  
 
Obdobně jako v minulých letech Řídicí komise SKŠ v ČR zasedala v roce 2018 celkem dvakrát, a to v 
termínech 20. – 21. 4. 2018 a 23. – 24. 11. 2018. Obě dvě dvoudenní schůze se konaly v salonku 
restaurace KD Mlejn v pražských Stodůlkách, a to za účasti všech členů Řídicí komise SKŠ v ČR a 
předsedy Kontrolní komise SKŠ v ČR (omluvená absence na 2. schůzi). Zápisy z obou těchto schůzí, 
stejně jako předchozí zápisy, jsou zveřejněny na webu SKŠ v ČR (http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).  
 

Kontrolní komise 
Kontrolní komise SKŠ v ČR za poslední sledované období neshledala v hlavní činnosti ani hospodaření 
SKŠ v ČR žádné závažné nedostatky. Její dva nálezy procedurálního charakteru jsou uvedeny v zápisu  
ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 23. – 24. 11. 2018 v Praze (viz výše).       

http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/


 
Ekonomický úsek  
Během roku 2018 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018 a Stanovami 
SKŠ v ČR. Náklady a výnosy se vztahovaly pouze k hlavní činnosti dané Stanovami SKŠ v ČR. 
Rozhodující položkou výnosů je startovné vybrané od hráčů. V nákladech je toto startovné korigováno 
poplatky za účast v turnajích (odehrané partie), které se odvádějí ICCF. Rozhodující položkou vlastních 
zdrojů je účelový Fond na financování rozvoje korespondenčního šachu v ČR.  
 
V oblasti účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
prováděcí vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 504/2002 Sb. S ohledem na omezený rozsah účetních 
operací nebyla přijata žádná speciální usnesení k účetním metodám, s výjimkou oblasti přepočtu 
cizích měn (je stanoven roční kurz ČNB).  
 
Veškeré ekonomické dokumenty (rozpočty, účetní závěrky, interní hospodářské směrnice aj.) jsou 
veřejně dostupné na webu SKŠ v ČR (http://skscr.cz/ekonomicke/).  
  
V roce 2017 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR podepsána Smlouva o spolupráci (na období let 2017–2020), 
na jejímž základě ŠSČR proplatil SKŠ v ČR fakturu za rok 2018 na částku 120.000 Kč. Tato částka je dle 
uzavřené Smlouvy pro každý rok stejná a SKŠ v ČR ji fakturuje za vykonané služby “na objednávku 
ŠSČR”, tj. za pravidelné pořádání domácích i mezinárodních soutěží v korespondenčním šachu, 
podporu, rozvoj a popularizaci (nejen) korespondenčního šachu na tuzemské i mezinárodní scéně a 
další činnosti vyplývající ze Stanov SKŠ v ČR.    
 
Řídicí komise SKŠ v ČR přijala s účinností od 1. 1. 2019 nový Dodatek č. 7 Hospodářské směrnice pro 
poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách.  
 
Řídicí komise ŠKŠ v ČR schválila výši startovného v nově zavedených mezinárodních soutěžích o 
normy na tituly ICCF. Na základě této skutečnosti byl následně doplněn dokument Platební podmínky 
SKŠ v ČR, který nově vstoupil v platnost k 1. 1. 2019.          
 

Domácí úsek 
Během roku 2018 bylo odstartováno celkem 19 skupin tuzemských soutěží (z toho 3 hrané klasickou 
poštou), a to včetně 4 skupin (šachovnic) v rámci 13. Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev.  
 
V roce 2018 skončily 3 vrcholné mistrovské soutěže, a to 29. MČR jednotlivců – vítězka: LGM Jana 
Valinová), 7. MČR tříčlenných družstev – vítězný tým: Kempelen (IM Josef Pecka, CCM Alois Valák, 
CCE Roman Schwarz) a 16. MČR veteránů – vítěz: CCM Jindřich Binas ml.)     
 
Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích byly v průběhu roku 2018 hráčům SKŠ v ČR rozděleny 
věcné ceny (poháry, diplomy, medaile, šachová literatura apod.) za téměř 20.000 Kč. 
 

Mezinárodní úsek 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil anglicko-český překlad 
160stránkového (!) dokumentu „Pravidla ICCF platná od 1. 1. 2019“ (ustanovení tohoto dokumentu 
se do značné míry promítají i do řádů a pravidel pro domácí soutěže SKŠ v ČR), který vznikl sloučením 
šesti dokumentů ICCF do jednoho a následnou aktualizací stejnojmenného dokumentu platného již 
od 1. 1. 2018. Za tento velkolepý počin patří našemu překladateli obrovský dík a uznání všech českých 
korespondenčních šachistů! Pravidla ICCF v češtině jsou k dispozici na webu SKŠ v ČR pod záložkou 
„Dokumenty ICCF“. 

http://skscr.cz/ekonomicke/


 
Pro Kongres ICCF 2018, který se konal ve waleském městě Llandudno ve dnech 19. – 23. 8. 2018, byla 
Řídicí komisí SKŠ v ČR na základě přijatého usnesení nominována delegace ve složení: Ing. Josef 
Mrkvička – oficiální delegát u ICCF a vedoucí delegace, Ing. Alena Mrkvičková, MBA – členka delegace. 
S nejdůležitějšími závěry Kongresu ICCF 2018 se můžete seznámit prostřednictvím níže uvedeného 
výtahu z původní, mnohem obsáhlejší zprávy našeho vedoucího delegace.  
  

Nejdůležitější závěry Kongresu ICCF 2018 konaného ve Welsu 
 

Oblast turnajů 
 

 Byla schválena nová struktura turnajů o normy na tituly ICCF. 
 

Od 1. 1. 2019 jsou nově v nabídce tyto turnaje/skupiny ICCF:  
 

- GM A – 10. kategorie, 15 hráčů, Elo 2485+;  
- GM B – 9. kategorie, 13 hráčů, Elo 2455+;  
- SIM A – 8. kategorie, 15 hráčů, Elo 2420+; 
- SIM B – 6. až 7. kategorie, 13 hráčů, Elo 2380+; 
- IM A – 5. až. 6. kategorie, 13 hráčů, Elo 2350+; 
- IM B – 3. až 4. kategorie, 13 hráčů, Elo 2300+; 
- CCM A – 1. až 2. kategorie, 15 hráčů, Elo 2250+; 
- CCM B – kategorie K/L, 17 hráčů, Elo 2200+; 
- CCE A – kategorie H/I, 15 hráčů, Elo 2125+;  
- CCE B – kategorie E/F, 15 hráčů, Elo 2050+. 

 

 Byla schválena změna harmonogramu Světových pohárů ICCF a turnajů Webserver Open 
ICCF, a to podle následujícího schématu: 
 

Rok 1 (2019) – 12. Světový pohár veteránů; 
Rok 2 (2020) – 23. Světový pohár; 
Rok 3 (2021) – 13. Světový pohár veteránů; 
Rok 4 (2022) – 12. Webserver Open; 
Rok 5 (2023) – 14. Světový pohár veteránů 
Rok 6 (2024) – 24. Světový pohár; 
Rok 7 (2025) – 15. Světový pohár veteránů; 
Rok 8 (2026) – 13. Webserver Open atd. 

 

 Česká republika bude pořadatelem 23. Světového poháru ICCF se startem v roce 2020. SKŠ v 
ČR zajistí rozhodčí pro všechny skupiny předkola, semifinále i finále. Hlavním pořadatelem 
turnaje bude Ing. Josef Mrkvička.  
 

 Byl zamítnut návrh nahradit Mistrovství světa žen a Olympiády žen Světovým pohárem žen.  
 

 V roce 2020 skončí možnost žádat o ryze ženské tituly tituly LIM a LGM. 
 

 Vedoucí české delegace převzal 36 objednaných medailí pro naše hráče, kteří v průběhu let 
2016–2018 získali tituly CCE/CCM a současně projevili o medaile zájem. (Za tituly CCE a CCM 
dodává ICCF medaile jen na objednávku a jejich zhotovení je ze strany ICCF zpoplatněno.)    



 
Oblast pravidel 

 

 V turnajích družstev PČL (překročení časového limitu) zůstává PČL za všech okolností; kapitán 
družstva bude mít nově při zahájení procesu náhrady/výměny hráče právo zastavit hráčovy 
hodiny. PČL v soutěži jednotlivců může být i nadále anulováno (společně se všemi ostatními 
partiemi hráče v soutěži), avšak jen za velice specifických podmínek. Nejsou-li hráčovy partie 
anulovány, každé PČL bude nutně zaznamenáno jako prohra. 
 

 Kapitán družstva nesmí být v rámci jedné soutěže členem jiného týmu. 
 

 Rozhodčí turnaje bude moci (ale nebude povinen) na žádost národního delegáta u ICCF zadat 
do systému turnajovou dovolenou hráče, který tak není schopen z různých důvodů (např. náhlá 
hospitalizace) učinit sám.  
 

 Mění se procedura zadávání výsledků odhadů do tabulek při akceptovaném vystoupení hráče 
z turnaje. Doposud platilo, že když např. hráči s akceptovaným vystoupením z turnaje byla 
odhadnuta prohra, výsledek byl zaznamenán do tabulky a automaticky se zahájil přezkum 
tohoto výsledku odhadu tříčlenným revizním panelem. Měl-li pak tento panel jiný názor než 
prvoinstanční/původní odhadce, výsledek partie byl v tabulce změněn. Tato procedura se mění 
tak, že do tabulky se již nezadává výsledek prvoinstančního/původního odhadu, nýbrž až 
konečný výsledek stanovený na základě rozhodnutí tříčlenného revizního panelu.  
 

 Mění se poměr hlasů tříčlenného revizního panelu pro přezkum odhadovaných výsledků 
neukončených partií v 1. instanci, který je nutný pro změnu původního výsledku odhadu. 
Doposud k tomu stačil poměr hlasů 2:1, nově je zapotřebí poměru hlasů 3:0.   
 

 Článek 3 Statutu ICCF má nové znění (rozšíření o minuty a vteřiny kvůli tzv. systému tří bloků): 
"Korespondenční šach je definován jako šachová partie, při níž při provádění tahů hráči nesedí 
proti sobě u šachovnice. Tahy jsou předávány na dálku různými prostředky a čas na 
rozmyšlenou je obvykle počítán v počtech dnů na tah, ale může být počítán i v hodinách, 
minutách a vteřinách." 
 

 Překročí-li hráč v průběhu 90 dnů časový limit v 10 či více partiích, budou mu blokovány veškeré 
přihlášky do nových soutěží, a to do té doby, než uplyne dalších 90 po sobě jdoucích dnů bez 
jediného překročení časového limitu dotčeného hráče. 
 

 Ve finálové fázi vícestupňových soutěží (např. Světový pohár ICCF) je nově možné plnit normy 
na tituly ICCF i v případě, kdy příslušná finálová skupina nebude splňovat kritéria 
mezinárodního turnaje. 
 

 Návrh na zkrácení hracího tempa ve Světovém poháru veteránů ICCF z 10/40 na 10/30 byl 
zamítnut. 
 

 V soutěžích hraných klasickou poštou bylo změněno hrací tempo z 10/30 na 10/40. 
 

 Pořadatelům národních turnajů bude nabízena volba aplikace Pravidel ICCF v plném rozsahu.  
 



 Byl schválen dokument Pravidla korespondenčního šachu ICCF (analogie k Pravidlům šachu 
FIDE. V Pravidlech ICCF budou veškeré odkazy na Pravidla FIDE nahrazeny odkazy na Pravidla 
korespondenčního šachu ICCF.  
 

 Veškeré změny v Pravidlech ICCF a Pravidlech korespondenčního šachu ICCF budou platit pro 
všechny soutěže startované 1. 1. 2019 a později. 
 

Oblast procedurální a organizační 

 

 Za člena ICCF bylo přijato Mexiko. 
 

 Za člena ICCF budou moci být nově přijaty i země, které nejsou členy FIDE. 
 

 Kandidáti na jednu z 6 pozic ve Výkonném výboru ICCF a post auditora ICCF už nemusí být 
nominováni národními federacemi, tj. do výše uvedených funkcí v ICCF může být zvolen 
prakticky kdokoliv, aniž by byl doporučen příslušnou národní federací. 
 

 Kongres ICCF 2019 se bude konat od 18. 8. 2019 do 22. 8. 2019 v litevském Vilniusu. Na tomto 
Kongresu ICCF bude na další čtyřleté období volen nový Výkonný výbor ICCF a auditor ICCF. 

 
Závěry schůze delegátů Evropské zóny 

 
 Dne 1. 11. 2018 bude na nejméně 100 šachovnicích odstartován přátelský zápas Anglie – 

Zbytek Evropy.  
 

 Navrhuje se snížit počet kvalifikací do finále Mistrovství Evropy jednotlivců hraného klasickou 
poštou. 
 

 Evropské soutěže hrané klasickou poštou se budou pořádat tak dlouho, dokud o ně bude 
dostatečný zájem. 

 

 Švédský delegát Söderberg navrhuje zavést do kalendáře soutěží silný turnaj pro hráče s Elo 
2400+ hraný klasickou poštou. Přítomní delegáti se však shodli na tom, že nejprve je zapotřebí 
udělat orientační průzkum zájmu.  
 

 Každý třetí rok se budou pořádat turnaje ICCF čtyřčlenných družstev pro hráče s Elo:  
1) pod 2200, 
2) pod 1900.  

 

 Byl zamítnut návrh na změnu periodicity konání Mistrovství Evropy družtev na 1x za 3 roky. 
 

 Byl zamítnut návrh na zorganizování nové pohárové soutěže pro hráče s Elo pod 2000. 
 

 Byl zamítnut návrh na zorganizování soutěží jednotlivců a družstev s hracím tempem 1 tah za 
1 den. 
 

Řídicí komise SKŠ v ČR v roce 2018 uspořádala na počest zesnulého GM Petra Boukala z Prahy, silného 
korespondenčního (i praktického) hráče, bronzového medailistu in memoriam z 28. MS ICCF (2013–



2017) a dlouholetého funkcionáře SKŠ v ČR, stejnojmenný memoriál s mezinárodní účastí. Tento 
velmi silně obsazený turnaj 14. kategorie, jehož se účastní 4 čeští a 7 zahraničních hráčů, odstartoval 
4. 9. 2018, tj. symbolicky v den dvouletého výročí Petrova úmrtí. Rozhodčím turnaje je mezinárodní 
rozhodčí Zdeněk Nývlt z Brna. Výsledková tabulka je k dispozici pod tímto internetovým odkazem: 
https://www.iccf.com/event?id=75021. 
 
 

Mezinárodní tituly ICCF získané hráči SKŠ v ČR v průběhu roku 2018 

 
Mezinárodní mistr – IM (1): Martin Hrubčík. 
 
Mistr korespondenčního šachu – CCM (9): Václav Paulík, Miroslav Dědina, Oldřich Mudra, Otomar 
Thoma, Stanislav Volek, Karel Černovský, Alois Valák, Josef Kolařík, Martin Jarabinský.  
 
Expert korespondenčního šachu – CCE (16): Roman Schwarz, Štefan Friča, Jiří Bareš, Jiří Hostinský, 
Oldřich Mudra, Richard Šišák, Miloš Urban, Ladislav Peša, Otomar Thoma, Stanislav Volek, Karel 
Černovský, Alois Valák, František Tunega, Pavel Postupa, Josef Kolařík, Martin Jarabinský. 
 
Aktivní hráči SKŠ v ČR v 1. světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach, stav k 1. 1. 2019:    
-   1. místo (Elo 2687) – GM Roman Chytilek (Brno), 
- 22. místo (Elo 2597) – GM Jan Židů (Praha),  
- 41. místo (Elo 2575) – GM Kamil Stalmach (Opava),  
- 81. místo (Elo 2546) – GM Pavel Sváček (Praha), 
- 92. místo (Elo 2541) – GM Zdeněk Straka (Tábor).  
 
Aktivní hráči SKŠ v ČR v 1. světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach, stav k 1. 1. 2019: 
- 47. místo (Elo 2414) – IM Vladislav Hýbl (Praha). 
 
Praha 8. 2. 2019  
 
S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky zpracoval: Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 

https://www.iccf.com/event?id=75021

