ZÁPIS
z Valné hromady Sdružení korespondenčního šachu v ČR
konané dne 18. 10. 2008
v hotelu Atom v Třebíči
Program Valné hromady (pozvánka viz příloha č. 1):
1) Zahájení Valné hromady a schválení programu jednání
2) Volba pracovních orgánů Valné hromady (volební komise, návrhová komise,
mandátová komise, zapisovatel, ověřovatelé zápisu), schválení Jednacího a volebního
řádu SKŠ
3) Schválení změny Stanov SKŠ
4) Zpráva Řídicí komise SKŠ o činnosti Sdružení
5) Zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ
6) Volba nových členů Řídicí komise SKŠ
7) Volba nových členů Kontrolní a revizní komise SKŠ
8) Volba nových členů Disciplinární komise
9) Diskuse
10) Schválení usnesení
11) Závěr Valné hromady
Přítomni:
Dle prezenční listiny (příloha č. 2)
Průběh Valné hromady:
Bod 1)
Valná hromada byla zahájena v 10:10 hodin. Valnou hromadu zahájil a její průběh řídil
předseda SKŠ Miroslav Michálek.
Dle prezenční listiny se Valné hromady zúčastnilo 18 řádně přihlášených členů SKŠ z celkem
21 přihlášených (2 omluveni, 1 se nedostavil bez omluvy). Vzhledem k nadpoloviční většině
přihlášených účastníků byla Valná hromada prohlášena za usnášeníschopnou.
Účastníci Valné hromady schválili 18 hlasy (jednomyslně) program jednání Valné hromady.
Bod 2)
Na základě návrhu předsedajícího byly schváleny pracovní orgány Valné hromady takto:
Volební komise:
předseda Oldřich Sedláček
členové Vladislav Hýbl, Pavel Sváček
Návrhová komise:
předseda Bohumír Glembek
členové Petr Boukal, Jan Židů

Mandátová komise:
předseda Josef Mrkvička
členové Karel Glaser, Zdeněk Nývlt
Zapisovatel:
Josef Mrkvička
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Ryška, Jiří Vošahlík
Jako skrutátoři budou pracovat členové mandátové komise.
Všechny pracovní orgány byly schváleny Valnou hromadou 18 hlasy (jednomyslně).
Na návrh předsedajícího schválila Valná hromada 18 hlasy (jednomyslně) Jednací a volební
řád Valné hromady (příloha č. 3). Návrh Jednacího a volebního řádu byl účastníkům Valné
hromady předložen písemně.
Bod 3)
Předsedající předložil Valné hromadě ke schválení návrh nových Stanov SKŠ v ČR. Návrh
Stanov byl účastníkům Valné hromady předložen písemně (příloha č. 4).
Na žádost Vladislava Hýbla seznámil sekretář SKŠ Josef Mrkvička Valnou hromadu
s nejdůležitějšími změnami v nových Stanovách oproti stávajícímu znění Stanov.
Petr Boukal vznesl připomínku k §11, odstavec 3 návrhu ohledně četnosti svolávání Valných
hromad. Připomínku zodpověděl tazateli Jan Židů. Další připomínky k návrhu nebyly
vzneseny.
Po ukončení diskuse k návrhu byly nové Stanovy SKŠ v ČR schváleny 18 hlasy
(jednomyslně). V souladu s článkem V odst. 1 Stanov vstoupily tyto Stanovy v platnost
okamžikem jejich schválení Valnou hromadou.
Bod 4)
Zprávu o činnosti SKŠ v ČR za období od Shromáždění zástupců v r. 2004 přednesl předseda
Sdružení Miroslav Michálek (příloha č. 5).
Valná hromada vzala tuto Zprávu na vědomí.
V rámci projednávání tohoto bodu programu předal vedoucí mezinárodního úseku a delegát
ICCF za ČR Petr Buchníček diplomy a medaile novým držitelům titulů ICCF, přítomným
osobně na Valné hromadě:
Petr Boukal – mezinárodní mistr (IM), mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM)
Vladislav Hýbl – mezinárodní mistr (IM)
Dále informoval, že ostatním držitelům nových titulů ICCF budou diplomy a medaile zaslány
poštou.
Bod 5)
Zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ za období od Shromáždění zástupců v r. 2004
přednesl předseda KRK Oldřich Sedláček (příloha č. 6).

Valná hromada schválila tuto zprávu 18 hlasy (jednomyslně).
Body 6), 7), 8)
Předseda SKŠ Miroslav Michálek prohlásil za zahájené volby do nových orgánů SKŠ v ČR a
předal řízení Valné hromady předsedovi volební komise Oldřichu Sedláčkovi.
Předseda volební komise konstatoval, že mu byly předány:
- jedna kandidátní listina pro volbu do Řídicí komise SKŠ
- jedna kandidátní listina pro volbu do Kontrolní a revizní komise SKŠ
- jedna kandidátní listina pro volbu do Disciplinární komise SKŠ
Následně informoval s odvoláním na schválený Jednací a volební řád Valnou hromadu o
průběhu voleb. V souladu s Jednacím a volebním řádem si vyžádal výslovný souhlas všech
navržených kandidátů s jejich kandidaturou do nových orgánů SKŠ v ČR.
Všichni navržení kandidáti se představili Valné hromadě a vyjádřili svůj souhlas
s kandidaturou. Nepřítomní kandidáti do Disciplinární komise Břetislav Hlavica a Radomír
Zbořil vyslovili svůj souhlas písemně.
Po splnění všech formálních požadavků a rozdání volebních lístků proběhly volby do nových
orgánů SKŠ v ČR. Volby proběhly tajně vhozením volebních lístků do volební urny.
Následně byla vyhlášena přestávka 30 minut na sečtení hlasů, která byla ukončena v 11:20
hodin.
Předseda volební komise informoval Valnou hromadu o výsledku voleb:
- volby do Řídicí komise: odevzdáno 16 hlasů, z toho pro kandidátní listinu 16 hlasů
- volby do Kontrolní a revizní komise: odevzdáno 16 hlasů, z toho pro kandidátní listinu
16 hlasů
- volby do Disciplinární komise: odevzdáno 16 hlasů, z toho pro kandidátní listinu 16
hlasů
Po vyhlášení výsledků voleb byla vyhlášena přestávka 10 minut na schůzky nově zvolených
orgánů, která byla ukončena v 11:45 hodin.
Po ukončení přestávky byla Valná hromada seznámena s rozdělením funkcí v Řídicí komisi,
Kontrolní a revizní komisi a Disciplinární komisi SKŠ v ČR:
Řídicí komise SKŠ v ČR:
Předseda Řídicí komise: Bohumír Glembek
Sekretář: Josef Mrkvička
Vedoucí ekonomického úseku: Bohumír Glembek (dočasně)
Vedoucí mezinárodního úseku a delegát ICCF: Petr Buchníček
Vedoucí sportovně-technického úseku: Josef Sýkora
Vedoucí klasifikačního úseku: Jan Židů
Vedoucí úseku rozhodčích: Zdeněk Nývlt
Člen Řídicí komise: František Sochor
Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR:
Předseda Kontrolní a revizní komise: Oldřich Sedláček
Člen Kontrolní a revizní komise: Jiří Ryška
Člen Kontrolní a revizní komise: Petr Boukal

Disciplinární komise SKŠ v ČR:
Předseda Disciplinární komise: Jiří Moučka
Člen Disciplinární komise: Radomír Zbořil
Člen Disciplinární komise: Břetislav Hlavica
Valná hromada jednomyslně rozhodla, že počínaje bodem 9 programu přebírá řízení Valné
hromady nově zvolený předseda Řídicí komise SKŠ Bohumír Glembek.
Bod 9)
Diskuse
Jiří Moučka:
Představil v nepřítomnosti členy Disciplinární komise pány Hlavicu a Zbořila. Informoval o
činnosti Disciplinární komise a o problémech v její práci, které se postupně zmenšují. Jako
důvody uvedl úbytek členů a přechod na hru na webserveru. Disciplinární komise neudělila
v uplynulém období žádné sankce. Připomněl kauzu, kdy český hráč pomáhal slovenskému
soupeři našeho hráče. V závěru uvedl, že nemá v úmyslu znovu kandidovat v r.2012.
Petr Boukal:
Navrhl zrušit v SKŠ emailové turnaje po vzoru ICCF. Důvody: přechod na Elo ICCF,
s úbytkem členské základny bude růst vliv ICCF.
Jan Židů:
Vyjádřil názor, že prozatím není nutné rušit tuzemské emailové turnaje.
Petr Buchníček:
Upřesnil, že zrušení emailových turnajů se týká pouze turnajů pořádaných přímo ICCF, avšak
např. zvací emailové turnaje jsou nadále možné i v mezinárodním měřítku. Zdůraznil, že
způsob předávání tahů nemá vliv na výpočet Elo. Evropská zóna zrušila emailové turnaje už
vloni, evropští hráči však přesto pokračovali ve hře ve světových turnajích.
Josef Sýkora:
Konstatoval, že novinky z ICCF k nám docházejí s časovým zpožděním. Informoval o malém
zájmu o tuzemské turnaje hrané na serveru ICCF – dosud bylo možno odstartovat pouze 3
skupiny po 7 hráčích. Domnívá se, že MČR 3členných družstev v r. 2009 zřejmě nebude
možno startovat na serveru. Dle jeho názoru to není způsobeno startovným v serverových
turnajích – jako příklad uvedl Memoriál Karla Kauska, který se bude hrát na serveru a bez
startovného, přesto je přihlášených pouze 13 hráčů.
Petr Buchníček:
Připomněl, že řada hráčů ve Foglarově memoriálu, který se hraje emailem, už mělo zájem hrát
tento turnaj na serveru.
Petr Boukal:
Vyjádřil názor, že SKŠ vypisuje příliš mnoho turnajů pro příliš málo disponibilních hráčů, a
že je nutno zredukovat počet turnajů i způsoby předávání tahů. Doporučil jako námět pro
činnost nové Řídicí komise.
Jan Židů:
Upřesnil, že SKŠ má 309 aktivních hráčů se zaplacenými příspěvky na rok 2009.

Bohumír Glembek:
Navrhl, aby Valná hromada uložila Řídicí komisi projednat a zvážit možnost zrušení
emailových turnajů od určitého data, např. na základě ankety.
Josef Sýkora:
Navrhl sjednotit podmínky pro poplatky do emailových a webserverových turnajů.
Petr Boukal:
Doplnil předchozí příspěvek v tom smyslu, že je zapotřebí zpracovat turnajový kalendář –
výhled turnajů do budoucna na 3 – 4 roky.
Petr Buchníček:
Podal informaci o turnajích veteránů pořádaných ICCF.
Jiří Vošahlík:
Vznesl dotaz, zda bude i nadále možnost přechodu přepravy tahů v poštovních turnajích z
pošty na email. Dotaz zodpovězen Janem Židů, že ano.
Vladislav Hýbl:
Není spokojen s tím, že zpráva předsedy o činnosti SKŠ neobsahovala detaily z jednotlivých
úseků. Požaduje, aby vedoucí úseků referovali o činnosti svých úseků v rámci probíhající
diskuse. Tento požadavek byl novým předsedou SKŠ schválen.
Jan Židů:
Podal Valné hromadě informaci o připravovaném plošném přechodu SKŠ na Elo ICCF.
Informaci doplnil Petr Buchníček poznatky z Kongresu ICCF v Bulharsku.
Bohumír Glembek:
Dal na zvážení, zda Valná hromada plošný přechod na Elo ICCF uloží Řídicí komisi jako
nový úkol, nebo zda vezme na vědomí, že Řídicí komise tento úkol již řeší.
Jan Židů:
Podal Valné hromadě další informace z činnosti klasifikačního úseku.
Bohumír Glembek:
Podal Valné hromadě informace o kauze sponzorského daru pana Štorkána a o vystoupení
pana Štorkána z finále MČR. Informaci doplnili Vladislav Hýbl, Josef Sýkora a Zdeněk
Nývlt.
Petr Buchníček:
Podal Valné hromadě informace z činnosti mezinárodního úseku. Připomněl, že informace
z mezinárodního úseku jsou průběžně publikovány na webové stránce SKŠ. Upozornil, že
rozhodčí v turnajích ICCF mají právo vykazovat náklady, které hradí ICCF formou srážky
z příspěvku, který každoročně platí SKŠ ICCF. Zdůraznil, že rozhodčí, kteří své náklady
nevykazují, nešetří peníze SKŠ, ale ICCF.
Zdeněk Nývlt:
Podal Valné hromadě informaci z činnosti úseku rozhodčích. Skupina aktivních rozhodčích se
v posledních letech zmenšila. Při rozhodování na serveru ICCF mají někteří problémy
s angličtinou. Všeobecně je zájem o rozhodování minimální.

Bohumír Glembek:
Informoval Valnou hromadu o činnosti ekonomického úseku. Dotace ŠSČR byla v minulosti
cca 120 000 Kč ročně, loni 90 000 Kč, přibližně ve stejné výši by měla být za letošní rok, pro
příští rok se avizuje další snížení. Důvody: rozhodující sponzor ŠSČR Sazka investovala do
nové haly a snížila svůj příspěvek ŠSČR, který však chce vyrovnaný rozpočet i po snížení
příjmů.
Petr Buchníček:
Doplnil předchozí příspěvek v tom smyslu, že nová Řídicí komise bude muset řešit
ekonomiku SKŠ, zejména znovu zavést startovné v turnajích.
Po tomto diskusním příspěvku byla vyhlášena přestávka na oběd od 13.00 do 14.00. Po
ukončení přestávky pokračovala Valná hromada v projednávání bodu 9) – diskuse.
Petr Boukal:
Otevřel otázku vydávání šachového časopisu SKŠ po ukončení rubriky korespondenčního
šachu v časopise ŠachInfo. Navrhl nabídnout do časopisu ŠachInfo glosované partie jako
kompenzaci za úhradu za rubriku korespondenčního šachu.
Jan Židů:
Vyjádřil názor, že pro vydavatele ŠachInfo pana Modra jsou zajímavé pouze glosované partie,
o všeobecné informace typu řády, vypsání turnajů apod. není zájem. Připomněl možnost
využití rubriky Korespondenční šach v časopise Československý šach, řízené panem Traplem.
Josef Sýkora:
Vyjádřil názor, že pro zájem čtenářů jsou důležité hlavně jméno glosátora a kvalita partií.
Petr Boukal:
Navrhl, aby Valná hromada vyjádřila znepokojení nad úrovní informovanosti o
korespondenčním šachu v časopisech ŠachInfo a Československý šach.
Jan Židů:
Nesouhlasí s návrhem pana Boukala, oba časopisy mají komerční charakter a jejich obsah
záleží na rozhodnutí vydavatele.
Pavel Sváček:
Nelíbí se mu způsob ukončení rubriky korespondenčního šachu v časopise ŠachInfo.
Požaduje, aby Řídicí komise ustanovila zodpovědnou osobu za styk s vydavatelem ŠachInfo,
která by shromažďovala příspěvky a nabízela je vydavateli k uveřejnění.
Jan Židů:
Upozorňuje, že tato osoba by byla vlastně „vedoucím“ rubriky a plnila stejné úkoly, z důvodů
jejich časové náročnosti se vzdal v r. 2007 funkce vedoucího rubriky. Dle jeho názoru je
nejprve nutno najít někoho, kdo by se o rubriku staral, a pak přijímat nějaké závěry.
Josef Mrkvička:
Upozorňuje, že svou spolupráci na rubrice nabídl emeritní předseda SKŠ velmistr Rudolf
Ševeček.
Bod 10)

Návrh usnesení Valné hromady přednesl předseda návrhové komise Bohumír Glembek
(příloha č. 7).
Valná hromada toto usnesení schválila 18 hlasy (jednomyslně).
Bod 11)
Předsedající poděkoval odstupujícímu předsedovi SKŠ Miroslavu Michálkovi za jeho
vykonanou práci pro SKŠ v uplynulém období.
Dále poděkoval všem účastníkům za aktivní účast a zdárný průběh Valné hromady a ve 14:40
hodin Valnou hromadu ukončil.
V Třebíči dne 18. 10. 2008

Zapsal:
Josef Mrkvička v. r.

Ověřovatelé zápisu:
Jiří Vošahlík v. r.
Jiří Ryška v. r.
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