
     

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 25. – 26. 4. 2014, 

v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 – Vokovice 

 

 

Přítomni: J. Židů, J. Mrkvička, Z. Nývlt, J. Sýkora (pouze dne 26. 4., dne 25. 4. omluven),  

                 A. Mrkvičková (pouze dne 26. 4., dne 25. 4. omluvena)  

Kontrolní a revizní komise: O. Sedláček  

Hosté: I. Chvátalová – účast dne 26. 4. 2014  
 

 

1. Program: 

Schůzi zahájil předseda ŘK SKŠ J. Židů a konstatoval, že ŘK SKŠ je schopna se usnášet.  

 

Program schůze: 

 Pátek 25. 4. 2014: 

1. zahájení, schválení programu schůze, 

2. kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení, 

3. kontrola usnesení přijatých hlasováním per rollam, 

 Sobota 26. 4. 2014: 

4. agenda ekonomky SKŠ, 

5. agenda Domácího úseku SKŠ, 

6. agenda Mezinárodního úseku SKŠ, 

7. zpráva webmasterky SKŠ, 

8. zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ, 

9. diskuse na volná témata, 

10. místo a termín konání příští schůze ŘK SKŠ, 

11. závěr. 

 

Program schůze byl schválen 3 hlasy, tj. jednomyslně. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze a platných usnesení 

Provedl Z. Nývlt. Usnesení z minulé schůze č. byla splněna v plném rozsahu, s výjimkou 

usnesení č. 2013/46. Toto usnesení bude projednáno ještě v rámci 4. bodu programu schůze. 

 

Usnesení 2014/14 

ŘK SKŠ rozhodla, že konečné znění zápisu se od 25. 4. 2014 bude schvalovat per 
rollam. 
Hlasování: pro návrh 3 – schváleno jednomyslně 

 

3. Kontrola usnesení přijatých hlasováním per rollam 

Kontrolu provedl Z. Nývlt. V období od poslední schůze ŘK SKŠ, tj. ode dne 10. 11. 2013, 

ŘK hlasovala per rollam celkem 21krát, a to o návrzích usnesení č. 2013/47pr – 2014/13pr, 

z nichž bylo 21 usnesení přijato a 1 (č. 2013/49) nepřijato.   

 
Usnesení 2014/15 
ŘK SKŠ stvrzuje platnost přijatých usnesení č. 2013/47pr – 2013/48pr, 2013/50pr – 
2013/54pr a 2014/1pr – 2014/13pr, která byla schválena v posledním období mezi 
schůzemi ŘK SKŠ formou hlasování per rollam.  
Hlasování: pro návrh 3 – schváleno jednomyslně 



 

V sobotní části schůze byly na základě návrhu předsedy ŘK SKŠ J. Židů a za souhlasu všech 

členů ŘK SKŠ přehozeny body programu č. 4 a 5.   

 

4. Agenda Domácího úseku SKŠ 
J. Sýkora seznámil s činností Domácího úseku, a to zejména: 

– s počtem a stavem odstartovaných skupin tuzemských soutěží a výběrem startovného za   

   tyto turnaje, 

– se stavem proplácení náhrad rozhodčím turnajů hraných klasickou poštou, 

– s plánovaným startem memoriálů, 

– s problematikou odhadů partií zemřelého hráče, 

– s propozicemi připravovaného 1. Mistrovství ČR v on-line šachu mládeže, 

– se stavem zhotovení a distribuce diplomů a věcných cen a s problémy s tím spojenými. 

 

V průběhu řízení přenesl vedoucí DÚ návrh, aby vítězové domácích turnajů měli přednostní 

nárok na udělení divokých karet a zařazení do zvacích turnajů. O tomto návrhu se hlasovalo: 

pro návrh 1 (J. Sýkora), zdrželi se 4 – návrh nebyl schválen.  

 

Usnesení 2014/16 
ŘK SKŠ pověřuje vedoucího DÚ zorganizováním každoročního memoriálu 
osvobozeného od poplatků ICCF. Turnaj ponese název „Memoriál Václava Bráta“ 
a odstartuje k 1. 12. 2014. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

Usnesení 2014/17 
ŘK SKŠ schvaluje uspořádání tuzemského poštovního turnaje hraného klasickou 
poštou dle čl. 3 SŘ, a to se startem k 1. 6. 2014 a názvem Memoriál Miroslava 
Slavíka. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

Usnesení 2014/18 
ŘK SKŠ ukládá vedoucímu sboru odhadců L. Přívozníkovi vyhodnotit poznatky a 
zkušenosti s prováděním odhadů v jeho funkčním období a na základě těchto závěrů 
předložit návrh na úpravu Odhadního řádu SKŠ.                                                    
Termín: do 31. 8. 2014 

Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 
Usnesení 2014/19 
ŘK SKŠ schvaluje uspořádání 1. Mistrovství České republiky v on-line šachu 
mládeže s předpokládaným startem k 1. 11. 2014.                       Odpovídá: J. Sýkora 

Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

5. Agenda ekonomky SKŠ 

Zprávu podala A. Mrkvičková. 

ŘK SKŠ bere na vědomí výsledek hospodaření v roce 2014 k 25. 4. 2014. 

 

Usnesení 2014/20 
ŘK SKŠ schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

 

 



Usnesení 2014/21 
ŘK SKŠ rozhodla, že nebude v roce 2014 zvyšovat členské příspěvky a ukládá 
ekonomce A. Mrkvičkové zpracovat návrh na výši startovného pro mezinárodní a 
tuzemské soutěže.                                                   
Termín: do 30. 9. 2014 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

Usnesení 2014/22 
ŘK SKŠ schvaluje zveřejnění informace o sponzorských darech SKŠ za rok 2012 
a 2013 na webu SKŠ v ČR, a to ve znění navrženém A. Mrkvičkovou, a pokračování 
v této praxi i v budoucích letech. 
Hlasování: pro návrh 3, zdrželi se 2 (J. Židů, J. Sýkora) – schváleno většinou hlasů 

 

Usnesení 2014/23 
ŘK SKŠ schvaluje zveřejňování ekonomických dokumentů v rámci nově zřízené 
sekce na novém webu SKŠ v ČR. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

6. Agenda Mezinárodního úseku SKŠ 

Zprávu o činnosti Mezinárodního úseku obdrželi všichni členové ŘK SKŠ elektronickou 

poštou. ŘK SKŠ bere uvedenou zprávu na vědomí. J. Mrkvička seznámil přítomné se 

současným děním v Mezinárodním úseku. Samostatně byla projednána a odhlasována změna 

v dokumentu „Zásady pro nominaci českých hráčů do zvacích turnajů a pro udělování 

divokých karet do turnajů cyklu Mistrovství světa ICCF“. 

 

Usnesení 2014/24 
ŘK SKŠ schvaluje nominaci družstva pro Semifinále 10. ME družstev ve složení: SIM 
Š. Jandek, SIM J. Bureš, GM Z. Nývlt, IM P. Laurenc, J. Hostinský. J. Pecka, V. 
Novák, L. Mezera, kapitán L. Mezera. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

Usnesení 2014/25 
ŘK SKŠ schvaluje rozšíření Zásad pro nominaci českých hráčů do zvacích turnajů a 
pro udělování divokých karet do turnajů cyklu Mistrovství světa ICCF o nový článek 6 
tohoto znění:  
„V případě, že hráč, kterému by jinak byla dána přednost podle kritérií uvedených 
v článku 5, byl v posledních 36 měsících nominován již do dvou, nebo více zvacích 
turnajů, ustanovení článku 5 se pro něj nepoužijí a o nominaci rozhodne ŘK SKŠ.“ 
Toto ustanovení nabývá okamžité platnosti. 
Hlasování: pro návrh 3, zdržel se 1 (A. Mrkvičková), proti 1 (J. Sýkora) – schváleno většinou 

hlasů 

 

7. Zpráva webmasterky SKŠ 

Zprávu podala I. Chvátalová. Seznámila ŘK se současným stavem rozpracovanosti nových 

webových stránek SKŠ v ČR ve WordPressu a provedla jeho prezentaci. 

 

Usnesení 2014/26 
ŘK SKŠ ukládá webmasterce SKŠ I. Chvátalové zapracovat do nového webu SKŠ  
ve WordPressu veškeré požadavky a připomínky ze strany ŘK.    
Termín: do 30. 11. 2014 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 



8. Zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ 

ŘK SKŠ vzala na vědomí zprávu předsedy KRK SKŠ. 

 

Usnesení 2014/27 
ŘK SKŠ rozhodla o rozšíření Jednacího řádu ŘK SKŠ o nové ustanovení tohoto 
znění: „Při vyhlašování hlasování per rollam a jejich výsledků je předseda ŘK SKŠ 
povinen zařadit do adresáře i předsedu Kontrolní a revizní komise SKŠ“. Toto 
ustanovení nabývá okamžité platnosti. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

9. Diskuse 

 

Usnesení 2014/28 
ŘK SKŠ pověřuje člena SKŠ P. Buchníčka, aby zastupoval SKŠ na schůzi VV 
ŠSČR, která se uskuteční v květnu 2014 v Ostravě. 
Hlasování: pro návrh 3, zdrželi se 2 (A. Mrkvičková, J. Mrkvička) – schváleno většinou hlasů 

 

10. Místo a termín konání příští schůze ŘK 

 
Usnesení 2014/29 
ŘK SKŠ se usnesla, že termín příští schůze bude navržen a následně schválen 
formou hlasování per rollam až po zveřejnění rozpisu soutěží v praktickém šachu. 
Hlasování: pro návrh 5 – schváleno jednomyslně 

 

 

Zapsal: Z. Nývlt 

 

 

Přílohy 

 

– Zásady pro nominaci českých hráčů do zvacích turnajů a pro udělování divokých karet do   

   turnajů cyklu Mistrovství světa ICCF v platném znění 

– Ratingová a turnajová pravidla SKŠ platná od 1. 2. 2014 

– Pravidla SKŠ pro hru klasickou poštou platná od 1. 2. 2014 

– Pravidla SKŠ pro hru prostřednictvím webserveru platná od 1. 2. 2014 

– Platební pokyny SKŠ v ČR platné od 1. 1. 2014 

– Účetní závěrka za rok 2013 

– Průběžné výsledky hospodaření za rok 2014 

– Návrh rozpočtu na rok 2014 

– Přehled přijatých usnesení v posledním období mezi schůzemi ŘK SKŠ 

 


