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Zápis z Konference Jihomoravského šachového svazu 2017 
 
Místo a datum konání: ZŠ Staňkova (hrací místnost Loko Brno), pondělí 20. února 2017 
 
Přítomní delegáti:             OŠS Blansko: F. Baláž, M. Boháček, P. Špičák 
                           OŠS Brno-město: P. Lapúnik, R. Moulis, D. Točev 
  OŠS Brno-venkov: A. Dumek, D. Hampel, J. Majer   
  OŠS Břeclav: D. Ciprys, M. Slavík   
  OŠS Hodonín: žádný delegát se nedostavil 
  OŠS Vyškov: J. Gorčák, J. Slepánek, R. Slepánková    
  OŠS Znojmo: J. Lahodný   
 
Přítomní hosté: M. Hurta (KM JmŠS), V. Nováková (STK JmŠS), R. Šperka (SK Vyškov), S. Vémola (MKS 

Vyškov), M. Kocí (Loko Brno), O. Zámečník (Loko Brno), M. Tancerová (Loko Brno) 
 
Omluveni: J. Myšulka,  
  
 
Program Konference JmŠS 2017 
 1. Zahájení 
 2. Schválení jednacího řádu 
 3. Volba Mandátové a Návrhové komise 
 4. Volba pracovního předsednictva 
 5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 6. Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2016 
 7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS 
 8. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2016 
 9. Vystoupení hostů konference 
 10. Zpráva Mandátové komise 
 11. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 25. 2. 2017 (5 delegátů) 
 12. Rozpočet JmŠS na rok 2017 
 13. Krajské soutěže družstev a jednotlivců v roce 2016, výsledky konkurzů 
 14. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech 
 15. Ostatní, diskuse 
 16. Usnesení 
 17. Závěr  
  
17:25 1. Zahájení Konference 
 Předseda JmŠS David Hampel uvítal delegáty a hosty a zahájil konferenci.  
 
17:30 2. Byl schválen program konference a také jednací řád. 
 
 3. Byly zvoleny následující komise: 
  a) Mandátová, ve složení: R. Moulis, S. Vémola, O. Zámečník 
  b) Návrhová, ve složení: M. Hurta, A. Dumek, J. Gorčák  
 
 4. Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: D. Hampel - předseda, V. Nováková, R. Moulis 
 
 5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
  c) zapisovatel: A. Dumek 
  d) ověřovatelé zápisu: R. Slepánková, J. Majer 
 
17:35 6. Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2016 (D. Hampel) 
 - činnost Výkonného výboru JmŠS 
 - registrace JmŠS jako pobočného spolku 
 - JmŠS a Jihomoravské krajské sdružení ČUS (bývalé ČSTV) 
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 - JmŠS a Jihomoravský kraj  
- JmŠS a Šachový svaz České republiky 
- aktuální stav financování šachových svazů 
- registrace členské základny a výběr příspěvků 
- hospodaření 
- činnost OŠS 
- mistrovské soutěže 
- internetové stránky JmŠS 

 
            7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS: 
 
17:45 Zpráva předsedy STK (V. Nováková) 
 - dlouhodobé soutěže družstev (KP I. A KP II. sk. A, B, C) 
 - zavedení jednotného tempa bez problémů s digitálními hodinami 
 - lehce vzrostl počet kontumací 
 - zatím se neví, jak dopadne nový návrh Pravidel šachu 
 - krátkodobé soutěže družstev a jednotlivců (rapidšach a bleskový šach, Fischerovy šachy) 
 
17:50 Zpráva předsedy Komise rozhodčích (J. Benák, v zastoupení přednesl D.Hampel) 
 - školení a semináře R2, R3 
 - delegování rozhodčích – poděkování vedoucím soutěží za pomoc s delegacemi 
 - výhled do budoucna - nová pravidla (asi 2017), nový statut rozhodčích (možná 2018) 
 - nový předseda komise rozhodčích O. Zámečník 
 - školení rozhodčích na MENDELu – absolventi by mohli obdržet certifikát za VŠ kurz  
 
17:55 Zpráva předsedy Komise mládeže (M.Hurta) 
 - schůze KM JmŠS 
 - členská základna mládeže 
 - stav práce s mládeží v kraji 
 - organizace soutěží mládeže 
 - šachy do škol 
 - přebor škol v šachu 
 - výkonnostní šach 
 - práce s talentovanou mládeží 
 - školení trenérů 
 - krajská reprezentace 
 - šachové tábory a rekreační pobyty 
 - republiková Komise mládeže 
 - webináře pro trenéry 
 - závěr + poděkování všem trenérům 
 
18:15 diskuse k předchozímu bloku zpráv 

- jedna údajná výjimka v případě používání digitálních hodiny s přidávacím tempem (Ivančice) 
- klasifikace rozhodčích podle FIDE 
- situace hrající / nehrající rozhodčí v KP (OP) 
- OŠS jsou vzhledem k JmŠS interní (organizační) složkou bez právní subjektivity; příklad: na okresní 
losovací schůzi si zástupci oddílů zvolí předsedu OŠS, případně místopředsedu a případně další 
organizační složky a funkcionáře; jako vzor lze použít organizační strukturu JmŠS 

 
18:40 Přestávka 
 
19:10 Zpráva předsedy Revizní komise (R. Moulis) 
 - pan B. Chmelíček skončil ve funkci hospodáře, agendu předal předsedovi JmŠS 
 - kontrola předložených dokladů 
 - zjištění stavu účtů 
 - závěr 
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19:20 8. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2016 (B. Chmelíček, v zastoupení přednesl D. Hampel) 
 - počáteční účetní stav financí JmŠS k 1.1.2016 
 - konečný účetní stav financí JmŠS k 31.12.2016 
 - JmŠS vede účetnictví (v různé míře) všem OŠS 
 
19:25 diskuse k předchozímu bloku zpráv 
 - pan Vémola upozornil na 4 drobné nesrovnalosti (překlepy), které byly obratem opraveny 
 
19.50 9. Vystoupení hostů konference 
 - z hostů konference nikdo nevystoupil 
 
19.55 10. Zpráva mandátové komise  
 Přítomno je 15 delegátů z 21 oprávněných, tj. 71%. Konference je usnášení schopná.  
 K přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů s hlasem  
 rozhodujícím, tj. 8 delegátů. 
 
19:30 11. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 25.2. 2017 v Havlíčkově Brodě (5 delegátů) 
 Delegáti: D. Hampel, M. Hurta, P. Lapúnik, M. Slavík, R. Slepánková, 
 Náhradníci: J. Lahodný 
 Delegáti a náhradníci schváleni (15 hlasů pro) 
 
19:35 12. Rozpočet JmŠS na rok 2017 (B. Chmelíček, v zastoupení přednesl D. Hampel) 
 - návrh rozpočtu vychází hlavně z hodnot roku 2016 
 
19:45 diskuze k rozpočtu 
 M. Hurta navrhl 2 úpravy: v řádku 17 uvést částku 3.500 Kč; v řádku 30 uvést částku 20.200 Kč 
 D. Hampel - návrh na ocenění odstupujícího hospodáře - nebude samostatná položka rozpočtu 
 S. Vémola - návrh na opakování ankety o zápočtu KP II na FIDE ELO; to s sebou ale nese otázku  
 (ne)hrajících rozhodčích, rozhodčích s licencí FIDE; v případě souhlasného stanoviska by se zavedlo 
 od sezony 2018/19 
 R. Moulis - návrh na dotaci KP v rapid šachu mládeže 
 M. Hurta - KM na další schůzi projedná navýšení startovného, aby pokrylo náklady pořadatelů 
 
20:00 13. Krajské soutěže družstev a jednotlivců v roce 2016, výsledky konkurzů (V. Nováková) 
 - přebor JmŠS v klasickém šachu  
 - přebor JmŠS v rapidšachu družstev a jednotlivců 
 - přebor JmŠS v bleskovém šachu družstev a jednotlivců 
 - přebor JmŠS ve Fischerových šachách 
 
20:05 14. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech 

Předsedové OŠS zašlou zprávy o činnosti jednotlivých OŠS za rok 2016 do 15.3.2017 e-mailem 
předsedovi KM JmŠS M. Hurtovi (mhurta@volny.cz) a zkontrolují si uveřejnění zprávy do 31.3.2017. Za 
nezaslání zprávy byla stanovena sankce 500 Kč. 

 
20:15 15. Diskuze, ostatní: 
 - J. Lahodný - problematika archivace dokladů JmŠS 
 
20:20 16. Usnesení Konference JmŠS 2017 
 Návrh usnesení přijat (15 hlasů pro)  
 
20:25 17. Závěr konference JmŠS 
 
 
Zapsal: Aleš Dumek        Ověřili: R. Slepánková, J.Majer 
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