
Zápis z Konference Jihomoravského šachového svazu 2022 
 
Místo a datum konání: klubovna Loko Brno IMOSu Brno-Královo Pole, Jana Babáka 2733), 
                                       pondělí 13. června 2022 
 
Přítomní delegáti:           OŠS Blansko: M. Pokladník, J. Plch     
                           OŠS Brno-město: V. Šťastná, M. Hurta, O. Zámečník 
  OŠS Brno-venkov: A. Dumek, D. Dumek, B. Křena  
  OŠS Břeclav: M. Slavík, J. Dostál, J. Tesař 
  OŠS Hodonín: P. Trávníček   
  OŠS Vyškov: K. Hruška, R. Majetič, V. Vykoukal 
  OŠS Znojmo: R. Skoumal   
 
 
Přítomní hosté: J. Bednařík (VV ŠSČR), R. Slepánková (předsedkyně VV JmŠS), St. Vémola 
                         (MKS Vyškov), J. Lahodný (RK JmŠS)  
 
  
  Program Konference JmŠS 2022 

  1. Zahájení (17:00) 

  2. Schválení jednacího řádu 

  3. Volba pracovního předsednictva 

  4. Volba Mandátové, Návrhové a Volební komise 

  5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

  6. Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce  

  7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS 

  8. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2021 

  9. Vystoupení hostů konference 

10. Zpráva Mandátové komise 

11. Změna ve vedení JmŠS 

12. Rozpočet JmŠS na rok 2022 

13. Krajské soutěže družstev a jednotlivců v roce 2021, výsledky konkurzů 

14. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech 

15. Diskuse, ostatní 

16. Usnesení 

17. Závěr (cca 21:00) 
  

1. Zahájení Konference.  

    Předsedkyně JmŠS Radka Slepánková uvítala delegáty a hosty a provedla zahájení konference v 17:30.  

2. Schválen byl program konference a jednací řád 

3. Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: R. Slepánková – předseda, V. Šťastná, O.Zámečník 

 

    Procedurální záležitosti. 4. Zvoleny následující komise: 

                        a) mandátová, ve složení: J. Plch, M. Pokladník 

                        b) návrhová, ve složení: M. Hurta, V. Šťastná 

                     5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

                        c) zapisovatel:  P. Trávníček 

                        d) ověřovatel zápisu: R. Slepánková 

 

 



6. Zpráva předsedy svazu o činnosti JmŠS v roce 2021 (R. Slepánkopvá) (celá zpráva viz zde) 

 - výkonný výbor JmŠS 

 - činnost VV JmŠS 

 - hospodaření JmŠS 

 - mistrovské soutěže 

 - závěr  

              

7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS: 

Zpráva předsedy STK (V. Šťastná) (celá zpráva viz zde) 

             - dlouhodobé soutěže družstev (KP I. A KP II. sk. A, B, C) 

 - návrh na odpuštění udělených pokut 

 - krátkodobé soutěže družstev a jednotlivců (rapidšach a bleskový šach, Fischerovy šachy) 

 

Zpráva předsedy Komise mládeže (M.Hurta) (celá zpráva viz zde) 

 -  výrazné omezení šachové a tréninkové činnosti kvůli koronavirové pandemie 

 - částečné oživení mistrovských soutěží a tréninků nastalo až na podzim 2021 

            Komise mládeže JmŠS vypracuje pravidla pro pořadatele turnajů seriálu KP mládeže v rapidšachu       

 

Zpráva předsedy Komise rozhodčích (O. Zámečník) (celá zpráva viz zde) 

             - školení a semináře budou v září 2022 (školení R3 a semináře R2 a R3) 

             - delegování rozhodčích na mistrovské soutěže družstev 

  - komise rozhodčích JmŠS uskuteční v září 2022 školení rozhodčích 2. třídy 

             - změna ve vedení Komise rozhodčích – ke dni této Konference JmŠS  13.6.2022 rezignoval na      

               svou funkci dosavadní předseda Komise rozhodčích O. Zámečník, novým předsedou komise  

               rozhodčích bude Dominik Frýda 

 

Zpráva předsedy Revizní komise (D. Hampel) (celá zpráva zde) 

 - není vyřízený Spolkový rejstřík (vedení JmŠS není zde zapsáno) 

 - kontrola čerpání rozpočtu neproběhla vlivem pozdního dodání rozpočtu JmŠS na r. 2021 

            - kontrola usnesení Konference JmŠS 2021 

            - závěr 

 

    Zpráva o činnosti JmŠS v roce 2021 přednesenou předsedkyní JmŠS Radkou Slepánkovou  

a doplněnou zprávami předsedů odborných komisí konference schválila (16 hlasů pro) 

    Zpráva RK JmŠS vzata na vědomí.   

 

8. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2021 (R. Skoumal) (celá zpráva zde) 

    Zpráva samotná je v pořádku, ale byla tato zpráva vydána pozdě a Revizní komise JmŠS nestihla 

kontrolu hospodaření za rok 2021. Proto bylo uloženo hospodáři JmŠS předložit do 31. 8. 2022 Revizní 

komisi JmŠS potřebné podklady k hospodaření JmŠS za rok 2021. 

Z tohoto důvodu Konference JmŠS neschválila hospodaření JmŠS za rok 2021  

(0 hlasů pro, 2 proti, 14 se zdrželo) 

 

 

 

https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/Jihomoravsky-sachovy-svaz-zprava-za-rok-2021-aktualizace.pdf
https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/zprava_predsedkyne_STK_2022.pdf
https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zprava-Komise-mladeze-JmSS-za-rok-2021.pdf
https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zprava-komise-rozhodcich-2021.pdf
https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/Zprava-RK-2022.pdf
https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/rozpocet_jmss_2021_komplet_-pred-konferenci_automaticka.pdf


9. Vystoupení hostů konference 

    Josef Bednařík z VV ŠSČR: 

- poděkování ŠSČR vedení JmŠS za práci pro JmŠS a OŠS 

- NSA nestabilní financování  .. provizorium 

- kraje obdrží obvyklé dotace, které se použíjí i z rezervy ŠSČR 

 

 

10. Zpráva mandátové komise  

      Přítomno je 16 delegátů z 21 oprávněných, tj. 76 %. Konference je usnášení schopná.  

K přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů s hlasem  

rozhodujícím, tj. 9 delegátů. 

 

 

11. Změna ve vedení JmŠS 

      Rezignace Ondřeje Zámečníka na funkci předsedy komise rozhodčích a jmenování Dominika Frýdy 

novým předsedou komise rozhodčích. Dále ohlásili na konci volebního období rezignaci hospodář JmŠS 

Radek Skoumal a vedoucí KP II. „B“ Milan Boháček. 

 

12. Rozpočet JmŠS na rok 2022 (R. Skoumal)  

      Zde Konference JmŠS provedla následující úpravy: 

a) řádek 12 se mění na částku 62 700,0 

b) řádek 21 škrtá se slovo „pokuty“ a částka se mění na 27 400,0 

c) řádek 22 se mění na 30 000,0 

d) řádek 23 se mění na 25 200,0 

e) řádek 31 se mění na 5 000,0 

f) řádek 54 se mění na -30 000,0 

g) řádek 55 se mění na -25 200,0 

h) řádek 75 se mění na -30 000,0 

i) řádek 710 se mění na -3000,0 

 

      Návrhu rozpočtu JmŠS na rok 2022 byl schválen. (14 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval) 

      Schválený rozpočet je zde . 

 

13. Krajské soutěže družstev a jednotlivců v roce 2021, výsledky konkurzů (V. Šťastná) 

             (celá zpráva viz zde) 

  - online přebor JmŠS v rapid šachu 

  - online přebor JmŠS v bleskovém šachu 

             - přebor JmŠS v rapid šachu (kategorie muži, ženy, H18, H20, D18 a D20)  

             - přebor JmŠS v rapid šachu družstev 

             - přebor JmŠS v klasickém šachu (kategorie muži, ženy, senioři, H18, H20, D18 a D20) 

     STK JmŠS bude každoročně zveřejňovat po skončení II. lig přehled sestupujících z KPI a KPII družstev 

 

14. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech 

      Předsedové OŠS uveřejní zprávy o činnosti jednotlivých OŠS za rok 2021 do 31.8.2022 na webu JmŠS 

nebo je zašlou emailem předsedovi KM JmŠS M. Hurtovi (mhurta@volny.cz), jenž tyto zprávy neprodleně 

uveřejní na webu JmŠS.   

je%20https:/jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/rozpocet_jmss_2022_oprava-navrhu_14_06_22.pdf
https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/konkurzy_2021_2022_zprava_pro_konferenci.pdf
mailto:mhurta@volny.cz


 

15. Diskuze, ostatní: 

      J. Plch – mohou se používat papírová pravidla při mistrovských soutěží? Odp.: ano mohou, je to i 

v Soutěžním řádu že pravidla FIDE v hrací místnosti musí být k dispozici k nahlédnutí 

      St. Vémola – Návrhy vyškovských šachistů tak jak byly předloženy Konferenci nebyly přijaty 

                           (4 hlasy pro, 4 proti, 8 se zdržel) 

      Místo toho byly navrženy tyto návrhy: 

     - STK JmŠS zorganizuje anketu do 31. 12. 2022 o návrhu vyškovských šachistů ohledně hodnocení        

        v KPII družstev 

     - STK JmŠS zpracuje jednotný klíč k vypočtení odměn vedoucích okresních přeborů družstev 

        (16 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

 

 

16. Usnesení Konference JmŠS 2022 (viz níže) 

      Návrh usnesení byl přijat (15 hlasů pro, 1 se zdržel)  

 

 

17. Závěr konference JmŠS 

      Předsedkyně JmŠS Radka Slepánková ukončila Konferenci JmŠS 2022 v 21:40 hod. 

 

 

 
 
                          
                          Zapsal: Petr Trávníček                                 Ověřil: Radka Slepánková 

 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ II. ČÁSTI KONFERENCE JIHOMORAVSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU  
konané dne 13. 6. 2022 v Brně v hrací místnosti Lokomotivy Brno v areálu IMOSU Brno-

Královo Pole, Jana Babáka 2733 
 

 

 

 

 

I. Konference JmŠS schvaluje 

1. Zprávu o činnosti JmŠS za rok 2021 přednesenou předsedkyní JmŠS Radkou Slepánkovou a 

doplněnou zprávami předsedů odborných komisí. 

2. Návrh rozpočtu JmŠS na rok 2022 s následujícími úpravami: 

j) řádek 12 se mění na částku 62 700,0 

k) řádek 21 škrtá se slovo „pokuty“ a částka se mění na 27 400,0 

l) řádek 22 se mění na 30 000,0 

m) řádek 23 se mění na 25 200,0 

n) řádek 31 se mění na 5 000,0 

o) řádek 54 se mění na -30 000,0 

p) řádek 55 se mění na -25 200,0 

q) řádek 75 se mění na -30 000,0 

r) řádek 710 se mění na -3000,0 

 

II. Konference JmŠS vzala na vědomí 

1. Zprávu RK JmŠS za rok 2021.    

2. Zprávu STK JmŠS o výsledcích mistrovských soutěžích a výsledcích konkurzů na krajské 

soutěže družstev a jednotlivců. 

3. Rezignaci Ondřeje Zámečníka na funkci předsedy komise rozhodčích a jmenování 

Dominika Frydy novým předsedou komise rozhodčích 

 

III. Konference JmŠS vyslovuje poděkování 

1. Janu Kalendovskému za dlouholetou obětavou práci ve prospěch propagace šachu, 

 

IV. Konference JmŠS ukládá: 

1. OŠS zveřejnit do 31. 8. 2022 zprávu o činnosti v roce 2021 na krajském webu. 

2. Hospodáři JmŠS předložit do 31. 8. 2022 Revizní komisi JmŠS potřebné podklady 

k hospodaření JmŠS za rok 2021. 

3. Komisi rozhodčích JmŠS uskutečnit v září 2022 školení rozhodčích 2. třídy. 

4. Komisi mládeže JmŠS vypracovat pravidla pro pořadatele turnajů seriálu KP mládeže 

v rapidšachu. 

5. STK JmŠS každoročně zveřejňovat po skončení II. lig přehled sestupujících z KPI a KPII 

družstev. 

6. STK JmŠS zpracovat jednotný klíč k vypočtení odměn vedoucích okresních přeborů 

družstev. 



7. STK JmŠS zorganizovat do 31. 12. 2022 anketu o návrhu vyškovských šachistů ohledně 

hodnocení v KPII družstev. 

8. VV JmŠS zajistit zveřejnění všech zpráv a podkladových materiálů 14 dní před 

Konferencích JmŠS 

 
 

                                         Zapsali: Miroslav Hurta, Vladimíra Šťastná 

 


