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Výroční zpráva za rok 2019 pro delegáty Konference ŠSČR 2020
Obecné informace
Rok 2019 byl třetím 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 2019
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) – místopředseda,
Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – vedoucí ekonomického úseku,
Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku,
Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát při ICCF.
Kontrolní komise SKŠ v ČR:
RNDr. Oldřich Sedláček (Domamil) – předseda,
RNDr. Petr Kouba (Srch),
doc. Ing. Jan Lounek, CSc.
Na ostatních funkcionářských postech došlo jen k jedné jediné změně, a to k posílení domácího úseku
o osobu Jiřího Beneše ze Žitenic, který se stal spolupracovníkem Mgr. Josefa Sýkory a rozhodčím
tuzemských turnajů.

Řídicí komise
Řídicí komise SKŠ v ČR přijala v průběhu roku 2019 celkem 37 usnesení, z toho 18 návrhů usnesení
bylo schváleno per rollam. Veškeré návrhy usnesení i výsledky jednotlivých hlasování jsou součástí
zápisů ze schůzí Řídicí komise SKŠ v ČR (http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).
Obdobně jako v minulých letech Řídicí komise SKŠ v ČR zasedala v roce 2019 celkem dvakrát, a to v
termínech 12. – 13. 4. a 8. – 9. 11. 2019. První schůze se konala v pensionu Nová Hospoda v pražských
Jinonicích, druhá pak v salonku restaurace KD Mlejn v pražských Stodůlkách, a to v obou případech
za účasti všech členů Řídicí komise SKŠ v ČR a pozvaného hosta Jiřího Beneše. Dalším hostem
přizvaným na část druhé schůze byl Mgr. Martin Hrubčík, MBA, jemuž byl slavnostně předán diplom
a medaile za zisk titulu IM. Předseda Kontrolní komise SKŠ v ČR se z účasti na první schůzi omluvil,
druhé se zúčatnil v plném rozsahu. 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 žádná pochybení ani nedostatky.

Ekonomický úsek
Během roku 2019 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 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 2019 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. 2020 nový Dodatek č. 8 Hospodářské směrnice pro
poskytování cestovních náhrad při tu zemských cestách (http://skscr.cz/ekonomicke/).
Řídicí komise ŠKŠ v ČR svým usnesením č. 2019/32 schválila zvýšení ročního členského příspěvku SKŠ
v ČR z 200 Kč na 400 Kč, a to s platností od roku 2021 (http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevkuod-roku-2021/).

Domácí úsek
Během roku 2019 bylo odstartováno celkem 18 skupin tuzemských soutěží (z toho 3 hrané klasickou
poštou), a to včetně 3 skupin/šachovnic 1. ligy 8. Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev.
V roce 2019 skončily 3 vrcholné mistrovské soutěže, a to:
- 30. MČR jednotlivců – vítěz: Miloš Prchlý (https://www.iccf.com/event?id=74434),
- 17. MČR veteránů – vítěz: Jaroslav Machotka (https://www.iccf.com/event?id=71588),
- 1. liga 13. MČR tříčlenných družstev – vítězný tým: PRAŽSKÁ KLIKA (1. CCM Rudolf Cvak, 2. LGM Jana
Valinová, 3. CCE Oldřich Mudra, 4. Richard Šišák) (https://www.iccf.com/event?id=72993).
Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích byly v průběhu roku 2019 hráčům SKŠ v ČR rozděleny
věcné ceny (poháry, medaile, plakety, diplomy, šachová literatura apod.) za cca 21.600 Kč.
Domácí čestný titul MKŠ (Mistr korespondenčního šachu) byl za vítězství ve 30. MČR jednotlivců
udělen CCM Miloši Prchlému.

Mezinárodní úsek
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil aktualizaci anglicko-českého
překladu „Pravidel ICCF platných od 1. 1. 2020“ (ustanovení tohoto dokumentu se do značné míry
promítají i do řádů a pravidel pro domácí soutěže SKŠ v ČR) a „Pravidel korespondenčního šachu ICCF
platných od 1. 1. 2019“ (platí i pro tuzemské soutěže SKŠ v ČR; prakticky náhrada za Pravidla šachu
FIDE, od nichž se ICCF definitivně odpoutala ke dni 1. 1. 2019). Za tento velkolepý počin patří našemu
překladateli obrovský dík a uznání všech českých korespondenčních šachistů! „Pravidla ICCF“ i
„Pravidla korespondenčního šachu ICCF“ v aktuálních verzích jsou v českém překladu k dispozici na
webu SKŠ v ČR (http://skscr.cz/dokumenty-iccf-2/).
Pro Kongres ICCF 2019, který se konal ve Vilniusu (hl. m. Litvy) ve dnech 18. – 22. 8. 2019, 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 2019 se můžete seznámit prostřednictvím níže uvedeného
výtahu z původní, mnohem obsáhlejší zprávy vedoucího naší delegace.

Nejdůležitější závěry Kongresu ICCF 2019 konaného ve Vilniusu (Litva)
Oblast turnajů:











Návrh na zrušení všech turnajů založených na věku účastníků, tj. zejména Světových pohárů
ICCF Veteránů, byl zamítnut. Přijat byl návrh SKŠ v ČR zrušit pouze turnaje založené na pohlaví
hráčů, Světové poháry ICCF Veteránů se tedy budou pořádat i nadále.
Do „velkých“ turnajů ICCF bude postupně zaváděn tzv. Silli systém, přestože jsme hlasovali
proti.
V roce 2021 bude ICCF slavit 50. výročí svého založení. Při této příležitosti bude startována celá
řada jubilejních soutěží, např. turnaj mistrů světa, turnaj “ratingové elity“, turnaj funkcionářů
ICCF v několika skupinách, světové poháry, turnaje Chess960 aj. Tyto turnaje budou
vypisovány postupně.
Má být založena pracovní skupina pro řešení problému velkého počtu remíz v turnajích ICCF.
Podle názoru Řídicí komise SKŠ v ČR je to problém neřešitelný a zabývání se jím představuje
jen ztrátu času.
Budou zavedeni „náhradníci“ v některých fázích cyklu Mistrovství světa ICCF. Protože počet
hráčů s platnou kvalifikací, kteří se hlásí do Turnaje kandidátů, Semifinále a Předkola
Mistrovství světa není nikdy násobkem 13, 15 nebo 17, musí Komisař vrcholových turnajů
každoročně hledat hráče s platnou kvalifikací, kteří se nepřihlásili, a žádat je, aby akceptovali
účast, nebo alternativně odmítat některé platné přihlášky. Každý hráč s fixním ratingem 2400+
může žádat o zařazení do jedné skupiny Předkola MS. Hráči s nejvyšším ratingem budou přijati
pro doplnění poslední skupiny, není-li počet přihlášek násobkem 13 nebo 15. Každý hráč
s fixním ratingem 2450+ může žádat o zařazení do jedné skupiny Semifinále MS. Hráči
s nejvyšším ratingem budou přijati pro doplnění poslední skupiny, není-li počet přihlášek
násobkem 13 nebo 15. Každý hráč s fixním ratingem 2500+ může žádat o zařazení do jedné
skupiny Turnaje kandidátů MS. Hráči s nejvyšším ratingem budou přijati pro doplnění poslední
skupiny, není-li počet přihlášek násobkem 13 nebo 15.
Byl vyjasněn rozdíl mezi zvacími a otevřenými/open turnaji.
Finále 21. Olympiády ICCF, do něhož se kvalifikovala i ČR, bude odstartováno již v lednu 2020.
Z důvodu zahájení Finále 21. Olympiády ICCF již v lednu 2020 bude posunut start nového cyklu
ME ICCF družstev, a to na červen, popř. září 2020.



V roce 2019 nebude pořádán žádný zápas „Národní federace vs. Zbytek Evropy.“ Na rok 2020
se přihlásilo Švédsko.

Oblast pravidel:








Bude zavedena možnost reklamovat výhru nebo remízu na základě “7kamenové tablebase”
(doposud byly tyto reklamace možné pouze v pozicích s nejvýše 6 kameny), přičemž 50 tahové
pravidlo ICCF/FIDE zůstane v platnosti už jen pro pozice s 8 a více kameny na šachovnici.
V turnajích družstev budou povoleny konzultace mezi hráči a mezi hráči a kapitánem.
Pro turnaje družstev bude zaveden nový systém výpočtu ratingu.
Hráči budou mít možnost sami se rozhodnout, chtějí-li používat lineární návrhy tahů. Při
zadávání soutěže na server bude každému hráči, který chce lineární navrhování tahů využívat,
tato možnost nastavena, ale jeho soupeřům, popř. ostatním hráčům v soutěži jen v případě,
že si zvolí tuto preferenci také.
Byl definován časový limit, po jehož vypršení mohou být výsledky partií hráče vystoupivšího z
turnaje zneplatněny. Kongres ICCF stanovil, že se tak může stát po skončení tzv. “vyšetřování”,
které nutně následuje po zaznamenání hráčova vystoupení z turnaje rozhodčím.
Poměrem hlasů 23 ku 19 byl zamítnut náš návrh, aby žádost hráče o akceptované vystoupení
z turnaje na základě článku 3. 17. 1. 1 Pravidel ICCF písmeno b) a d) musel rozhodčímu potvrdit
národní delegát (nebo u izolovaných hráčů ředitel příslušné zóny). Pokusíme se podat nový
návrh v tomto duchu ve spolupráci s p. Frankem Geiderem (WTD) na Kongresu ICCF v r. 2020.

Oblast organizační:




Byl zamítnut návrh Jižní Afriky na zrušení všech 3 dosavadních zón (evropská zóna, světová
zóna, zóna Afrika/Asie).
Z ICCF byla pro nedodržování závazků (neplacení) vyloučena federace Hongkongu.
Kongres ICCF 2020 se uskuteční ve skotském městě Clydebank (leží cca 10 km severozápadně
od největšího skotského města Glasgow), a to v termínu 23. – 27. 8. 2020.

Mezinárodní tituly ICCF získané hráči SKŠ v ČR v průběhu roku 2019
Mezinárodní velmistr – GM (1): Josef Mrkvička. SKVĚLÝ ÚSPĚCH!  BLAHOPŘEJEME!
Mezinárodní mistr – IM (1): Jindřich Binas mladší.
Mistr korespondenčního šachu – CCM (9): Roman Marek, Miloslav Macůrek, Roman Schwarz, Miloš
Prchlý, Ladislav Peša, Alois Kýhos, Pavel Postupa, Karel Glaser, Raimund Leiner.
Expert korespondenčního šachu – CCE (9): Roman Marek, Miloslav Cakl, Miloslav Macůrek, Jiří Šimek,
Miloš Prchlý, Václav Portych, Milan Vodička, Jiří Beneš, Miloslav Bačiak.
Aktivní hráči SKŠ v ČR v 1. světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach, stav k 1. 1. 2020:
- 1. místo: GM Roman Chytilek – Brno (Elo 2687, celkem 185 partií),
- 12. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2610, celkem 445 partií),
- 43. místo: GM Kamil Stalmach – Opava (Elo 2574, celkem 313 partií),
- 74. místo: GM Pavel Sváček – Praha (Elo 2550, celkem 275 partií),
- 84. místo: GM Zdeněk Straka – Tábor (Elo 2542, celkem 637 partií).

Aktivní hráči SKŠ v ČR v 1. světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach, stav k 1. 1. 2020:
- 22. místo: IM Vladislav Hýbl – Praha (Elo 2443, celkem 129 partií),
- 96. místo: Vladimír Krett – Praha (Elo 1886, celkem 70 partií).
Praha 16. 2. 2019
S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky zpracoval Jan Židů, předseda Řídicí komise SKŠ v ČR, z. s.

