
Jihomoravský šachový svaz 
Hybešova 119, 664 17 Tetčice 
http://www.chess.cz/kraje/jmss/ 

Zápis ze společné schůze VV JmŠS a STK JmŠS 
konané v Brně dne 13.6.2010 

 
Přítomni: Hampel David (předseda JmŠS),  Benák Jaroslav (KR a vedoucí soutěže KP II B), 

Chmelíček Bronislav (hospodář), Hurta Miroslav (KM JmŠS a vedoucí soutěže KP 
II A), Gorčák Jan, Trávníček Petr, Točev Dosi (členové VV), Ciprys David 
(vedoucí soutěže KP I.), 

Omluven:         Myšulka Jiří (STK JmŠS a vedoucí soutěže KP II C) 

 
  
Program: 

1. Kontrola úkolů: je třeba si vzpomenout na všechny nedořešené záležitosti. (Ciprys, Hampel, všichni) 

2. Schválení programu schůze. 

3. Informace o změnách statutu JmŠS: právní subjektivita. (Hampel) 

4. Změny důležitých údajů na www stránkách JmŠS a jejich další vývoj (Hampel) 

5. Ekonomika JmŠS: stav financí, nový účet, převody z ČSTV a ŠSČR. (Chmelíček) 

6. Razítka. Je třeba zjistit, kdo používal razítka v minulosti (předseda, STK, Komise mládeže?), a určit, 

kdo by to měl být v současnosti (jistě hospodář). Otázkou je uvádění adresy, zda ji uvádět a popř. 

jakou. Na razítku předsedy by mohla být adresa JmŠS, ale např. na razítku STK by se více hodila 

adresa předsedy STK. Na druhé straně, při změně na postu by se muselo měnit razítko. (Ciprys, 

Hampel) 

7. Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2010/2011 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK, 

schválení odměn vedoucím soutěží. (vedoucí soutěží, Hampel, Myšulka) 

8. Další postup vůči nečlenům ČSTV v oblasti zvýšeného startovného do soutěží JmŠS. (Benák, 

Hampel) 

9. Předpokládané změny Soutěžního řádu ŠSČR: losovací schůze, soupisky. (Benák, Hampel) 

10. Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2011/2012 včetně obsazení skupin KP II. Sjednocení stylu 

zpráv – diakritika atd. (Myšulka, všichni) 

11. Zhodnocení dosud proběhlých krajských soutěžích JmŠS. (Ciprys, Myšulka) 

12. Konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží: termíny. (Myšulka) 

13. Školení a semináře rozhodčích 2011. (Benák) 

14. Informace z Komise mládeže. (Hurta) 

15. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod. 

16. Ukončení schůze cca ve 21,00 hodin 

 
 
 



Zahájení schůze předsedou  JmŠS D. Hampelem - 17.20 
VV JmŠS je usnášeníschopný, celkem 8 hlasů členů VV a STK. K přijetí rozhodnutí je 
nutná nadpoloviční většina přítomných členů VV a vedoucího KP I , tj. 5 hlasů. 

 
ad 1) - 17.25 

Kontrola plnění Usnesení z Konference 2010. 
             
ad 2) - 17.30 
 Schválena změna programu schůze VV a STK JmŠS 
 
ad 13) - 17.35   

Školení rozhodčích v Hustopečích 26.6.2011. Pořadatel OŠS Břeclav 
V září 2011 je v plánu školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy v Brně. 

  
ad 8) - 17.40 
 O rok odložit rozhodnutí o případném zrušení zvýšeného startovného pro nečleny ČSTV   
            do soutěží družstev JmŠS. 
 Schváleno 5 pro, 4 proti 
 
ad 9) - 17.45  

Pro soutěže družstev JmŠS budou zavedeny elektronické soupisky a povinná účast na losovacích 
schůzích. Soupisky budou platné vydáním Úvodní zprávy vedoucího soutěže. 
Schváleno 8 pro, 1 proti 
 

ad 3) - 18.05 
 JmŠS získal právní subjektivitu odvozenou od stanov ŠSČR, s vlastním účtem u Fio 
banky a novým identifikačním číslem. 
 

ad 4) - 18.10  
Na www stránkách JmŠS byly opraveny nové údaje v souvislosti se získám právní 
 subjektivity. Nová adresa (Hybešova 119, 664 17 Tetčice), číslo účtu (2700140505/2010) 
a  identifikační číslo  (IČ: 22894420). 

 Návrhy pro doplnění www stránek JmŠS: 
 - odkaz na volně přístupný transparentní účet   
 - aktualizace členů VV JmŠS 
 - možnost okna krátkých zpráv 
 - možnost archivace sportovních výsledků 
 - umožnění stažení důležitých formulářů 
 atd. Další návrhy přijímá David Hampel.  
 
ad 5) - 18.40  

Převody z ŠSČR a KS ČSTV na nový účet JmŠS 
Zjistit konta OS ČSTV pro zasílání dodací. Zajišťuje hospodář B. Chmelíček. 
 

Přestávka - 18.45 
 
 



ad 6) - 19.00 
 Stará razítka mají staré údaje. 
 Nová razítka by měla být stejná v počtu 4 ks s pořadovým číslem (s údaji IČ a názvem)   
 
ad 7) - 19.05 

Byly ve stručnosti zhodnoceny vedoucími soutěže družstev uplynulého ročníku 2010/11.  
 Schváleny uložené pokuty. 7 pro. 
 Schváleny odměny pro vedoucí soutěží. 8 pro. 
 Výstupy ze soutěží budou psány korektní češtinou, tedy s diakritikou; malá a velká  
            písmena budou použita v souladu s pravidly pravopisu.  
  
ad 11) - 20.25 
 Viz příloha  
 
ad 12) - 20.35  
 Vyhlášení termínů konkurzů na pořadatele krátkodobých soutěží co nejdříve,           
            vyhodnocení 20.9.2011. Pořadatelé se vyhlásí cca do 24.9.2011, konkurzy na neobsazené            
            soutěže se prodlouží. Do budoucna se nebudou vypisovat odměny za účast v postupových  
            soutěžích, finance se rozloží do cen za pořadí. Odměny pořadatelům vyplatí hospodář  
            JmŠS na základě schválení příslušné komise (STK, KM, KR). 
  
ad14) - 20.40 

 Informace z Komise mládeže jsou na webu JmŠS 

 Aktuality: - problém nominace na zimní olympiádu mládeže kvůli kolizi s jarními  
                    prázdninami v JM kraji 

     - zářijový pohár regionů v Lodži v Polsku, kolize s posledním kolem Veletržního 
        turnaje 

     - vyhlásit konkurz na uvolněné místo vedoucího soutěže KP družstev ml. dorostu 
        do 20.8.2011 

ad 15) - 20.50 

 Info z ŠSČR: krajské příspěvky budou krajům poslány až budou mít KŠS vlastní účet 

 Info z okresů: ŠK MŠ a ZŠ Ratíškovice zvažuje konkurz na MČR družstev ml. žáků 2012. 

 Nakonec ale účast v konkurzu odmítl. 

 

ad 16) - 21.05  

 Schůzi ukončil předseda JmŠS David Hampel  

 

Zapsal: Petr Trávníček 

Doplnil a ověřil: David Hampel      

V Hodoníně a Tetčicích 17. a 18. 6. 2011 


