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Výroční zpráva SKŠ v ČR za rok 2020 pro účely Konference ŠSČR 2021
OBECNÉ INFORMACE
Rok 2020 byl neplánovaně čtvrtým 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. Řídicí
komise SKŠ v ČR sice svolala na 7. 11. 2020 do Prahy řádnou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR (viz
http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka_na_VH_2020.pdf), z níž mělo vzejít
nové složení statutárního a kontrolního orgánu (Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v ČR)
na další 4leté období, avšak vládní epidemiologická opatření zapříčinila, že zasedání nejvyššího
spolkového orgánu, tj. Valné hromady SKŠ v ČR bylo odvoláno a odloženo na neurčito, přičemž všichni
členové volených orgánů SKŠ v ČR vyjádřili souhlas s tím, že budou své funkce zodpovědně vykonávat
až do dne konání nově svolané volební Valné hromady SKŠ v ČR. V průběhu roku 2020 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 (a vzhledem k odvolané volební Valné hromadě SKŠ v ČR
dočasně stále pracují) 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. (Praha).

ŘÍDICÍ KOMISE SKŠ V ČR
Řídicí komise SKŠ v ČR přijala v průběhu roku 2020 celkem 27 usnesení, z toho 21 návrhů usnesení
bylo schváleno prostřednictvím hlasování per rollam. Veškeré návrhy usnesení i výsledky jednotlivých
hlasování (kromě usnesení č. 2020/20pr – 2020/27pr, která budou zveřejněna v zápise z nejbližší
schůze Řídicí komise SKŠ v ČR) jsou součástí zápisů ze schůzí Řídicí komise SKŠ v ČR, trvale umístěných
na webu SKŠ v ČR (viz http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).
Vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením Řídicí komise SKŠ v ČR zasedala v roce 2020 jen
jednou. Schůze se konala ve dnech 4. – 5. 9. 2020 v salonku restaurace KD Mlejn v pražských
Stodůlkách a zúčastnili se jí všichni členové Řídicí komise SKŠ v ČR. Předseda Kontrolní komise SKŠ v

ČR se z účasti včas písemně omluvil. Zápis z této schůze, stejně jako předchozí zápisy, jsou zveřejněny
na webu SKŠ v ČR (viz http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).

KONTROLNÍ KOMISE SKŠ V ČR
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 2020 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020 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 (viz http://skscr.cz/ekonomicke/), přičemž zásadní informace o
zvýšení členského příspěvku SKŠ v ČR od roku 2021 (z 200 Kč na 400 Kč), je na webu SKŠ v ČR umístěna
i pod separátní záložkou (viz http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevku-od-roku-2021/).
V roce 2017 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR podepsána Smlouva o spolupráci (na období let 2017 – 2020),
na jejímž základě ŠSČR, z. s., proplatil SKŠ v ČR, z. s., fakturu za rok 2020 na částku 120.000 Kč. Tato
částka byla dle uzavřené Smlouvy pro každý rok výše uvedeného období 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.

DOMÁCÍ ÚSEK
V průběhu roku 2020 bylo odstartováno celkem 18 skupin tuzemských soutěží (15 webserverových a
3 poštovní), a to včetně 4 skupin/šachovnic 14. Mistrovství ČR 4členných družstev a 1 turnaje
jednotlivců bez zápočtu do ratingu.
Během roku 2020 skončily 3 vrcholné mistrovské soutěže, a to:
- 31. MČR jednotlivců – vítěz: CCM Miloš Prchlý (viz https://www.iccf.com/event?id=79770),
- 18. MČR veteránů – vítěz: CCM Miloš Prchlý (viz https://www.iccf.com/event?id=76422),
- 8. MČR tříčlenných družstev – vítězné týmy (dělené 1. místo): KEMPELEN (1. IM Josef Pecka, 2. CCM
Alois Valák, 3. CCE Roman Schwarz), DISCOVERY (1. CCM Ladislav Pravec, 2. Jiří Žahour, 3. CCM Jan
Schwarz) (viz https://www.iccf.com/event?id=77806).
Domácí čestný titul MKŠ (Mistr korespondenčního šachu) byl udělen CCM Miloši Prchlému (za
vítězství ve 31. MČR jednotlivců) a GM Josefu Mrkvičkovi (za zisk velmistrovkého titulu ICCF).
Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích družstev i jednotlivců byly v průběhu roku 2020 hráčům
SKŠ v ČR rozděleny věcné ceny (poháry, medaile, plakety, diplomy aj.) v celkové hodnotě 23.455 Kč.

MEZINÁRODNÍ ÚSEK
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil aktualizaci anglicko-českého
překladu 180stránkových (!) Pravidel ICCF platných od 1. 1. 2021 (ustanovení tohoto dokumentu se
do značné míry promítají i do řádů a pravidel pro domácí soutěže SKŠ v ČR). Za tento velkolepý počin
patří našemu překladateli obrovský dík a velké uznání všech českých korespondenčních šachistů!
Pravidla ICCF platná od 1. 1. 2021 v úplném českém znění jsou všem k dispozici na webu SKŠ v ČR (viz
http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Pravidla-ICCF-k-1_1_2021.docx).

Kongres ICCF 2020
Pandemie COVID-19 ovlivnila v roce 2020 zásadním způsobem i činnost ICCF. Kongres ICCF 2020,
který se měl konat ve Skotsku (Glasgow), byl vzhledem k plošným protiepidemiologickým opatřením
zrušen. Výroční zprávy jednotlivých činovníků ICCF a další písemné materiály zpracované pro účely
Kongresu ICCF 2020 byly umístěny webu ICCF (viz https://www.iccf.com/message?message=1346).
Veškeré návrhy, které měly být na Kongresu ICCF 2020 projednány, byly rovněž publikovány na webu
ICCF (viz https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=73), přičemž delegáti jednotlivých národních
federací začleněných do ICCF (viz https://www.iccf.com/Delegates.aspx?id=73) o nich následně
hlasovali on-line. Níže je uveden přehled nejdůležitějších přijatých změn.
1) Bylo sníženo startovné hrazené prostřednictvím “Direct Entry” u některých turnajů.
2) Byly schváleny některé speciální kvalifikace z jubilejních turnajů startovaných v roce 2021 na
počest 50. výročí založení ICCF.
3) Byl zaveden nový typ turnajů družstev – World Team Cup (Světový pohár družstev).
4) Byl zaveden nový typ turnajů jednotlivců (zatím bez bližší specifikace názvu) hraných systémem
“každý s každým”. Tyto turnaje mohou být vypisovány jako nejvýše 4kolové a kombinují v sobě prvky
knokaut systému a švýcarského systému.
5) Byl zaveden nový typ “regionálních soutěží” a byly definovány podmínky pro jejich pořádání.
6) Byl novelizován článek (§) 2.11 Pravidel ICCF, v němž byly v ustanoveních k soutěžím hraným
prostřednictvím webserveru ICCF zrušeny požadavky, aby si hráči v partiích hraných prostřednictvím
webserveru ICCF vedli záznamy v listinné podobě o provedených tazích a časových údajích a aby
informovali rozhodčího turnaje o každé změně své e-mailové adresy. Nové znění dotčených
ustanovení článku (§) 2.11 Pravidel ICCF:
„1. SERVER: Veškeré přenosy týkající se hry, záznamů tahů a dat jsou uchovávány systémem
webserveru ICCF. Rozhodčímu turnaje jsou k dispozici podle potřeby.“
2. SERVER: Změny e-mailové adresy provádí hráč pomocí osobních nastavení hráče, která jsou
uchovávána systémem webserveru ICCF. O změně e-mailové adresy není nutné zvlášť informovat
rozhodčího turnaje. Stačí provést nezbytné změny na webserveru ICCF v rámci osobních nastavení ve
svém profilu. Při jakémkoli kontaktu s rozhodčím je třeba použít k tomu určenou funkcionalitu
(aplikaci) webserveru ICCF pro zasílání e-mailových zpráv.
DRUŽSTVA: Tyto adresy by měly být dostupné k použití pouze pořadateli turnaje, kapitánovi družstva
a rozhodčímu turnaje.“
7) Třísložkový systém počítání spotřeby času v partii, tzv. Triple Block System (systém tří bloků), se
stal oficiální alternativou pro veškeré soutěže ICCF.

Úspěchy hráčů SKŠ v ČR na mezinárodní scéně zaznamenané v průběhu roku 2020
10. 3. 2020: skončilo 19členné (!) finále 7. cyklu Světového poháru veteránů. 3. místo a bronzovou
medaili si zaslouženě vydobyl IM Jindřich Binas (*1954) (viz https://www.iccf.com/event?id=74478).
23. 4. 2020: skončila 6. semifinálová skupina Mistrovství Evropy 2018. 2. místo v tabulce obsadil CCM
Roman Kudr (viz https://www.iccf.com/event?id=76002), čímž si zabezpečil postup do turnaje
kandidátů Mistrovství Evropy.
18. 5. 2020: skončila 4. semifinálová skupina 9. cyklu Světového poháru veteránů. 1. místo si
vybojoval a postup do finále 9. Světového poháru veteránů si tím zajistil GM Ludvík Pospíšil (viz
https://www.iccf.com/event?id=75126).
20. 6. 2020: odstartovalo finále 32. cyklu Mistrovství světa, v němž ČR reprezentuje expředseda SKŠ
v ČR, SIM Miroslav Michálek (viz https://www.iccf.com/event?id=85042).
24. 11. 2020: skončil Memoriál Petra Boukala, velmi silně obsazený zvací turnaj 14. kategorie
s mezinárodní účastí, v němž 1. místo obsadil GM Jan Židů a 2. dělené místo GM Josef Mrkvička (viz
https://www.iccf.com/event?id=75021).

Mezinárodní hráčské a rozhodcovské tituly získané hráči SKŠ v ČR v roce 2020
Mezinárodní mistr – IM: Rudolf Cvak.
Mistr korespondenčního šachu – CCM: Jiří Bareš, Jiří Šimek, Jiří Ramík, Radek Dlouhý, Miloš Urban,
Richard Šišák, Antonín Toman, Václav Kratochvíl.
Expert korespondenčního šachu – CCE: Ladislav Pirhala, Antonín Toman, Milan Málek, Zdeněk Němec
(*1960), Jan Gubáš, Radek Dlouhý.
Mezinárodní rozhodčí – IA (specializace pro webserver i klasickou poštu): Josef Mrkvička.
Rozhodčí 2. stupně – Level 2 TD (specializace pro webserver i klasickou poštu): Jiří Beneš.

Aktivní hráči SKŠ v ČR umístění v TOP 100 „světových žebříčků“ (stav k 1. 1. 2021)
Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro klasický šach:
- 1. místo: GM Roman Chytilek – Brno (Elo 2685, celkem 185 započtených partií),
- 13. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2610, celkem 467 započtených partií),
- 40. místo: GM Kamil Stalmach – Opava (Elo 2574, celkem 313 započtených partií),
- 68. místo: GM Pavel Sváček – Praha (Elo 2551, celkem 277 započtených partií),
- 78. místo: GM Zdeněk Straka – Tábor (Elo 2541, celkem 682 započtených partií).
Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach:
- 26. místo: IM Vladislav Hýbl – Praha (Elo 2440, celkem 145 započtených partií).
Ratingové listiny ICCF a jejich vyhledávač s konfigurátorem: https://www.iccf.com/RatingList.aspx.
Praha 2. 2. 2021
Pro účely Konference ŠSČR 2021 zpracoval
Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR

