
Stránka 1 z 6 
 

Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s. 
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Výroční zpráva SKŠ v ČR za rok 2022  
pro účely/delegáty volební Konference ŠSČR 2023 

 
OBECNÉ INFORMACE  
Rok 2022 byl prvním uceleným rokem z čtyřletého funkčního období členů volených orgánů SKŠ v ČR, 
tj. orgánů vzešlých z volební Valné hromady konané dne 28. srpna 2021 v Praze. V průběhu roku 2022 
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 stále pracovaly v níže uvedených složeních. 
  
Řídicí komise SKŠ v ČR (kolektivní statutární orgán):  
Jan Židů (Praha) – předseda; 
plk. v. v. Ing. Zdeněk Nývlt, CSc., (Brno) – místopředseda;  
Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka; 
Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku; 
Ing. Josef Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát SKŠ v ČR při ICCF.   
  
Kontrolní komise SKŠ v ČR (kontrolní orgán): 
Mgr. Martin Hrubčík (Praha) – předseda; 
Ing. Vladislav Hýbl (Praha) – člen; 
Otomar Thoma (Praha) – člen. 
 
K žádným personálním změnám nedošlo v rámci SKŠ v ČR ani na ostatních funkcionářských či 
spolupracovnických postech (viz https://www.skscr.cz/funkcionari-sks/).     
 

ŘÍDICÍ KOMISE SKŠ V ČR  
V souladu se stanovami SKŠ v ČR Řídicí komise SKŠ v ČR zasedala v roce 2022 celkem dvakrát. Obě 
dvě schůze se konaly v salónku restaurace KD Mlejn v pražských Stodůlkách, a to v termínech 25. 
března a 21. listopadu 2022. V obou dvou případech byli na schůzi přítomni všichni členové Řídicí 
komise SKŠ v ČR a pověřený člen Kontrolní komise SKŠ v ČR, Otomar Thoma. Zápisy z těchto schůzí 
(stejně jako všechny předchozí zápisy), jsou zveřejněny na webu SKŠ v ČR v sekci „DOKUMENTY SKŠ“ 
pod záložkou „SCHŮZE ŘÍDICÍ KOMISE“ (http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/). 
 
Řídicí komise SKŠ v ČR rozhodovala v průběhu roku 2022 o schválení/přijetí celkem 33 usnesení, 
přičemž k tomu využívala i způsob hlasování per rollam. Všech 33 návrhů usnesení bylo 
schváleno/přijato. Veškeré návrhy usnesení i výsledky jednotlivých hlasování jsou součástí zápisů ze 
schůzí Řídicí komise SKŠ v ČR (viz hypertextový odkaz v předchozím odstavci). 
 

https://www.skscr.cz/funkcionari-sks/
http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/
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Řídicí komise SKŠ dne 25. 3. 2022 schválila novelu Soutěžního řádu SKŠ v ČR, která nabyla platnosti a 
účinnosti dnem 1. dubna 2022. Tento dokument (stejně jako jeho nejnovější verze z roku 2023) je 
zveřejněn na webu SKŠ v ČR v sekci „DOKUMENTY SKŠ“ pod záložkou „PRAVIDLA A ŘÁDY“ 
(https://www.skscr.cz/pravidla-a-rady/).       
       

KONTROLNÍ KOMISE SKŠ V ČR 
Jak vyplynulo z průběžných písemných zpráv kontrolního orgánu SKŠ v ČR, které byly prezentovány 
O. Thomou na schůzích Řídicí komise SKŠ v ČR, Kontrolní komise SKŠ v ČR v průběhu roku 2023 
neshledala v hlavní činnosti ani hospodaření SKŠ v ČR žádná závažnější pochybení ani nedostatky.        

 
EKONOMICKÝ ÚSEK  
Během roku 2021 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2022 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 (platební pokyny, aktuální ceníky startovného, rozpočty, účetní 
závěrky, interní hospodářské směrnice aj.) jsou trvale zveřejněny na webu SKŠ v ČR v sekci 
„EKONOMIKA SKŠ“ (http://skscr.cz/ekonomicke/). 
  
Dne 31. března 2022 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR uzavřena nová Smlouva o spolupráci (platná pro rok 
2022), na jejímž základě ŠSČR proplatil SKŠ v ČR fakturu za rok 2022 na částku 100.000 Kč. Tato částku 
si SKŠ v ČR po dohodě s ŠSČR fakturovalo 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 2022 bylo odstartováno celkem 13 skupin tuzemských soutěží (9 webserverových a 
1 poštovní) s výhradní účastí členů SKŠ v ČR, a to včetně 4 skupin/šachovnic 15. Mistrovství ČR 
čtyřčlenných družstev.  
 
Ke dni 1. prosince 2022 byl zahájen další ze série zvacích turnajů s mezinárodní hráčskou účastí (CZE 
Invitationals 22 / Svitava 16), které pořádá SKŠ v ČR. Kromě členů SKŠ v ČR do těchto turnajů Řídicí 
komise SKŠ v ČR zve i zahraniční hráče s potřebnou výkonností k dosažení kýžené kategorie turnaje. 
Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=100207.  
 
Předchozí turnaj tohoto typu (CZE Invitationals 20 / Lomnice 15) skončil 2. října 2022. Jeho vítězem 
se stal SIM R. M. Kenneth z USA, 2. místo obsadil SIM N. Daubenfeld z Lucemburska a na 3. místě 
skončil SIM W. Belka z USA. Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=89733.  
 
V průběhu roku 2022 rovněž skončily 3 vrcholné domácí mistrovské soutěže, a to konkrétně: 

https://www.skscr.cz/pravidla-a-rady/
http://skscr.cz/ekonomicke/
https://www.iccf.com/event?id=100207
https://www.iccf.com/event?id=89733
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- 33. MČR jednotlivců hrané dvoukolově – 8 vítězů (dělené 1. místo): SIM J. Sýkora, CCM J. Kolařík, 
IM J. Hostinský, CCM Š. Friča, CCM L. Pravec, CCM P. Postupa, IM J. Alexa, CCM R. Dlouhý  (tabulka: 
https://www.iccf.com/event?id=91735),  
- 20. MČR veteránů – vítěz: CCM J. Kolařík (tabulka: https://www.iccf.com/event?id=89571),   
-   9. MČR tříčlenných družstev – vítězný tým: GAMBIT – 1. šach.: CCM M. Prchlý, 2. šach.: CCM M. 
Urban, 3. šach.: CCM K. Glaser (tabulka: https://www.iccf.com/event?id=90651).     
 
Za úspěchy a medailová umístění v domácích soutěžích jednotlivců i družstev byly v roce 2022 hráčům 
SKŠ v ČR rozděleny věcné ceny (poháry, medaile, plakety, diplomy aj.) v celkové hodnotě 21.052 Kč. 
 

MEZINÁRODNÍ ÚSEK 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil aktualizaci anglicko-českého 
překladu 168stránkového (!) originálu Pravidel ICCF platných od 1. prosince 2022 (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 koršachistů, 
resp. členů SKŠ v ČR! Pravidla ICCF platná od 1. prosince 2022 v úplném českém znění jsou zveřejněna 
na webu SKŠ v ČR v sekci „DOKUMENTY ICCF“ pod stejnojmennou záložkou „DOKUMENTY ICCF“ 
(http://skscr.cz/dokumenty-iccf-2/).  
 

Hlavní závěry Kongresu ICCF konaného ve Skotsku ve dnech 14. – 18. srpna 2023 
 

Kongres potvrdil rozhodnutí Výkonného výboru ICCF, že národní federace Ruska a Běloruska se 
nemohou i nadále účastnit soutěží družstev. 
 
Kongres potvrdil rozhodnutí Výkonného výboru ICCF, že hráči Ruska a Běloruska se mohou účastnit 
individuálních soutěží pouze pod neutrální vlajkou/znakem a zkratkou CFR, resp. CFB. 
 
Kongres schválil celkový finanční rozpočet Servisní komise pro vývoj a údržbu webserveru ICCF na rok 
2023 ve výši 20 000 €. 
 
Kongres schválil návrh členské federace Nizozemí na uspořádání Kongresu ICCF v roce 2023 v hlavním 
městě Nizozemí (Amsterdam), a to v termínu 20. – 24. srpna 2023. 
 
Kongres schválil zvýšení finančního příspěvku pro organizátory všech budoucích Kongresů ICCF na 
částku 6 000 € (hrazeno z pokladny ICCF).  
 
Kongres schválil zavedení značně zjednodušené metody voleb, která umožní delegátům členských 
federací odevzdávat své hlasy různými způsoby. 
 
Kongres schválil návrh federace ČR (SKŠ v ČR) na zavedení automatického výmazu nebožtíků ze 
seznamu suspendovaných hráčů. 
 
Kongres schválil návrh, že držitelé titulu IA (mezinárodní arbitr/rozhodčí) budou pro zachování svého 
aktivního statutu povinni skládat každý rok znalostní test. 
 
Kongres zrušil s platností od 8. listopadu 2022 dosavadní systém akceptovaného a neakceptovaného 
vystupování hráčů z turnajů. Tato informace byla zveřejněna na webu SKŠ v ČR (viz příspěvek 
vedoucího MÚ ze dne 9. listopadu 2022: https://www.skscr.cz/2022/11/09/zmena-pravidel-iccf/). 
Podrobnou informaci obdrželi od Komisaře pro Pravidla ICCF všichni rozhodčí.  
 

https://www.iccf.com/event?id=91735
https://www.iccf.com/event?id=89571
https://www.iccf.com/event?id=90651
http://skscr.cz/dokumenty-iccf-2/
https://www.skscr.cz/2022/11/09/zmena-pravidel-iccf/
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Kongres schválil s okamžitou platností možnost využívání systému přihlášek ICCF do open turnajů 
pořádaných národními federacemi.  
 
Kongres schválil návrh na změnu procesu žádosti o udělení titulu IA (mezinárodní arbitr/rozhodčí), 
která bude promítnuta do článků Pravidel ICCF 1.5.3 a 3.6. 
 
V soutěžích hraných tzv. Silli systémem budou všechny zrušené/anulované partie odhadovány. 
Doposud byly partie vystoupivších hráčů z těchto soutěží hodnoceny jako prohrané. 
 
Ve finálové skupině Olympiády ICCF získá podle článku Pravidel ICCF 1.5.2.2b hráč s nejlepším 
výsledkem na 1. šachovnici titul GM (mezinárodního velmistr). Kongres schválil definici „nejlepšího 
výsledku“ tak, že hráč po aplikaci všech pravidel tie-breaku docílil na 1. šachovnici nejvyšší počet bodů 
s pozitivním skóre, tj. vyšším/lepším než 50 %. 
 
Kongres schválil strukturu startovného při platbě prostřednictvím Direct Entry a slev pro národní 
federace za Direct Entry (obecně 50 %) pro rok 2023, resp. pro turnaje startované v roce 2023. Každá 
národní federace s menším počtem registrovaných hráčů než 300 (týká se i ČR, resp. SKŠ v ČR) má k 
dispozici 1 přihlášku do turnaje zdarma. 
 
Kongres schválil vytvoření Komise pro nadregionální turnaje (zkráceně SRTC) a pozice Komisaře SRTC. 
V mezidobí byl Komisařem SRTC Leonardo Madonia z Itálie. Tato Komise se vytváří v reakci na zrušení 
Evropské zóny ICCF. V počátku bude jejím hlavním úkolem zajistit pokračování Mistrovství Evropy 
jednotlivců a družstev, později bude organizovat turnaje skupin federací (tyto federace nebudou 
omezeny jen na evropské země). 
 
Kongres schválil zavedení zcela nového ratingového systému („šitého ICCF na míru“) platného od 
roku 2023, přičemž ratingy 2023/1 by měly být stanoveny již na základě tohoto nového způsobu 
výpočtu. Příloha 1 Pravidel ICCF by měla být s platností od 1. ledna 2023 zcela přepracována. Kongres 
rovněž rozhodl o tom, že bude vypracován stručný „manuál“, na jehož základě hráči nový ratingový 
systém lépe pochopí. 
 

Namátkou vybrané úspěchy hráčů/týmů SKŠ v ČR na mezinárodní scéně z roku 2022 
 

Účast hráčů SKŠ v ČR ve všech finálových skupinách Mistrovství světa ICCF skončených/zahájených 
během roku 2022: 
- Finále 31. cyklu MS ICCF: GM Z. Straka (https://www.iccf.com/event?id=79897),  
- Finále 32. cyklu MS ICCF: SIM M. Michálek (https://www.iccf.com/event?id=85042), 
- Finále 33. cyklu MS ICCF: GM R. Chytilek a GM P. Sváček (https://www.iccf.com/event?id=100104). 
 
23. února 2022: skončila poslední partie předkola 44. cyklu Mistrovství světa ICCF jednotlivců, 
v němž náš IM (tehdy ještě CCM) R. Kudr obsadil 2. příčku a přímo tak postoupil do semifinálové 
skupiny této soutěže! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=84448.  
 
6. dubna 2022: skončila poslední partie semifinálové skupiny č. 14 Mistrovství Evropy ICCF 
jednotlivců 2020. Jako 2. skončil náš CCM P. Postupa, což mu garantuje přímý postup do Turnaje 
kandidátů této soutěže! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=88338.  
 
8. dubna 2022: skončila poslední partie semifinálové skupiny č. 6 Mistrovství Evropy ICCF 
jednotlivců 2020. Prvenství ve skupině a tím i přímý postup do Turnaje kandidátů této soutěže si 
zajistil náš CCM S. Volek! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=88330.  

https://www.iccf.com/event?id=79897
https://www.iccf.com/event?id=85042
https://www.iccf.com/event?id=100104
https://www.iccf.com/event?id=84448
https://www.iccf.com/event?id=88338
https://www.iccf.com/event?id=88330
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23. dubna 2022: skončila poslední partie semifinálové skupiny č. 9 Mistrovství Evropy ICCF 
jednotlivců 2020. Na 2. místě skončil náš IM R. Cvak, což mu zajišťuje přímý postup do Turnaje 
kandidátů této soutěže! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=88333.  
 
17. května 2022: skončila poslední partie mezinárodního, vysoce prestižního turnaje desetičlenných 
družstev „Chessfriends Rochade 5171 – 30 Years”pořádaného německou federací BdF, v němž 
český tým (1. šach.: GM Z. Nývlt, 2. šach.: IM J. Buček, 3. šach.: CCM R. Cvak, 4. šach.: SIM J. Sýkora, 
5. šach.: CCM J. Hostinský, 6. šach.: CCM M. Prchlý, 7. šach.: IM J. Alexa, 8. šach.: CCM R. Kudr, 9. 
šach.: CCE R. Schwarz, 10. šach.: CCM P. Postupa) pod vedením hrajícího kapitána Z. Nývlta obsadil 
konečné 3. místo a po zásluze tak získal pro ČR bronzové medaile! Odkaz na výsledkovou tabulku: 
https://www.iccf.com/event?id=81046. 

14. srpna 2022: skončila poslední partie semifinálové skupiny č. 7 Mistrovství Evropy ICCF 
jednotlivců 2020. Vítězem se stal náš CCE M. Urban, takže přímo postoupil do Turnaje kandidátů 
této soutěže! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=88331.   
 
18. září 2022: skončila poslední partie semifinále 12. cyklu Světového poháru ICCF veteránů, v němž 
zvítězil náš GM Z. Straka a vybojoval si tak přímý postup do finálové skupiny této seniorské soutěže! 
Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=94742. 
 
3. října 2022: skončila poslední partie předkola 22. cyklu Olympiády ICCF šestičlenných družstev, v 
němž náš reprezentační tým (1. šach.: SIM M. Michálek, 2. šach.: GM L. Pospíšil, 3. šach.: IM J. Binas, 
4. šach.: SIM J. Sýkora, 5. šach.: GM Z. Nývlt, 6. šach.: IM M. Hrubčík) pod vedením hrajícího kapitána 
J. Binase obsadil konečné 2. místo (vzhledem k lepšímu pomocnému hodnocení v porovnání s Brazílií) 
a zajistil tak ČR velice cenný postup do finálové skupiny nejprestižnější týmové soutěže v rámci 
ICCF! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=83235. 
 
14. listopadu 2022: skončila poslední partie semifinálové skupiny č. 15 Mistrovství Evropy ICCF 
jednotlivců 2020. Vítězem skupiny se stal náš IM R. Cvak, což znamená 2. přímý postup do Turnaje 
kandidátů této soutěže! Odkaz na výsledkovou tabulku: https://www.iccf.com/event?id=88339.   
 

Mezinárodní tituly získané hráči SKŠ v ČR v roce 2022  
 

- Mezinárodní mistr/yně – IM: Roman Kudr.  
 

- Mistr/yně korespondenčního šachu – CCM: Alena Mrkvičková, Petr Matěka, Jiří Beneš (*1955). 

 

- Expert/ka korespondenčního šachu – CCE: Alena Mrkvičková, Petr Matěka. 

 
 

Aktivní hráči SKŠ v ČR umístění v TOP 100 „světových žebříčků“ (stav k 1. 1. 2023) 
 

Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro klasický šach:    
-   2. místo: GM Roman Chytilek – Brno (Elo 2684, celkem 198 započtených partií); 
- 14. místo: GM Jiří Dufek – Ústí nad Labem (Elo 2609, celkem 100 započtených partií); 
- 16. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2604, celkem 513 započtených partií); 
- 55. místo: GM Pavel Sváček – Praha (Elo 2555, celkem 285 započtených partií).   
 

Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach: 
-   1. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2562, celkem 33 započtených partií); 
- 34. místo: IM Vladislav Hýbl – Praha (Elo 2440, celkem 198 započtených partií).  

https://www.iccf.com/event?id=88333
https://www.iccf.com/event?id=81046
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Odkaz na ratingové listiny ICCF (vyhledávač + konfigurátor): https://www.iccf.com/RatingList.aspx.  
 
 
Praha 8. února 2023                                                                                 
                                                                       Pro účely/delegáty volební Konference ŠSČR 2023 (s využitím  
                                                                       podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky – vedoucího MÚ) zpracoval:      
                                                                                                          
                                                                                         Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 

https://www.iccf.com/RatingList.aspx

