Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
IČ: 476 07 645

Výroční zpráva za rok 2016 pro volební Konferenci ŠSČR 2017
Obecné, volební Valná hromada, legislativa
V roce 1016 skončilo 4leté funkční období členů volených orgánů SKŠ. Toto volební období začalo
volební Valnou hromadou SKŠ konanou dne 28. 4. 2012 ve Sportohotelu Tichá Orlice v Ústí nad
Orlicí a skončilo náhradním zasedáním volební Valné hromady SKŠ 2016 (dále jen VH SKŠ), které se
uskutečnilo dne 19. 3. 2016 v konferenčním sále koleje UK Kajetánka, Radimova 35/12, Praha 6 –
Břevnov. Tohoto zasedání se zúčastnilo celkem 19 členů SKŠ s hlasem rozhodujícím a byly na něm
přijaty tyto platné závěry:
1) VH SKŠ vzala na vědomí:
- zprávu Kontrolní a revizní komise SKŠ (po VH SKŠ už jen “Kontrolní komise SKŠ”) za uplynulé
funkční obdodí, kterou přednesl její předseda, RNDr. Oldřich Sedláček.
2) VH SKŠ schválila mj.:
- předložený návrh nových Stanov SKŠ (včetně změny názvu spolku) uvedený do souladu s NOZ
(poznámka: přijetím návrhu nových Stanov SKŠ došlo k okamžitému zániku Disciplinární komise SKŠ
a funkce arbitra SKŠ);
- předložený návrh nového Jednacího a volebního řádu VH SKŠ uvedený do souladu NOZ;
- zprávu předsedy SKŠ a zprávy vedoucích jednotlivých úseků o činnosti SKŠ za uplynulé období od
minulé VH SKŠ v roce 2012;
- obecný princip nominací hráčů SKŠ do mezinárodních postupových soutěží družstev; účast
v družstvu pro finále bude zaručena hráčům, kteří do tohoto finále vybojují postup, a to za
podmínek blíže stanovených Řídicí komisí SKŠ.
3) VH SKŠ zvolila mj.:
a) členy statutárního orgánu – Řídicí komise SKŠ (na čtyřleté funkční období, tj. do roku 2020):
- Jan Židů (Praha) – předseda;
- Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – místopředseda;
- Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku;
- Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a delegát u ICCF;
- Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka;
b) členy kontrolního orgánu – Kontrolní komise SKŠ (na čtyřleté funkční období, tj. do roku 2020):
- RNDr. Oldřich Sedláček (Domamil) – předseda;
- RNDr. Petr Kouba, MBA (Srch) – člen;
- doc. Ing. Jan Lounek, CSc. (Praha) – člen.

Poznámka: Ke dni 23. 6. 2016 byly u Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s., zapsány
požadované změny ve spolkovém rejstříku vedeném rejstříkovým soudem pro hl. m. Prahu, tj.
Městkým soudem v Praze. Ke stejnému datu, tj. k 23. 6. 2016, nabyly účinnosti aktuálně platné
Stanovy SKŠ v ČR, které schválila na svém březnovém zasedání VH SKŠ 2016. Výše zmíněným
zápisem změn do spolkového rejstříku byl úspěšně dovršen proces transformace SKŠ z občanského
sdružení (o. s.) na zapsaný spolek (z. s.), během něhož muselo dojít nejen k přejmenování spolku
(týká se pouze zkratky v jeho názvu), ale i ke globálním úpravám některých legislativních dokumentů
SKŠ v ČR, které musely být uvedeny do souladu s NOZ. To se týkalo zejména Stanov SKŠ a Jednacího
řádu VH SKŠ.

Schůze Řídicí komise
Stejně jako v minulých letech i v roce 2016 zasedala Řídicí komise SKŠ v ČR celkem dvakrát. Obě dvě
dvoudenní schůze se konaly v pražském pensionu Josefina, a to za účasti všech členů Řídicí komise
SKŠ v ČR, předsedy Kontrolní komise SKŠ v ČR a přizvaných hostů. První z nich se uskutečnila v
termínu 18. – 19. 3. 2016 (před i po zasedání volební VH SKŠ) a druhá ve dnech 11. – 12. 11. 2016.

Účetnictví a dotace
Během roku 2016 postupovalo SKŠ v souladu se svými stanovami, tj. náklady a výnosy se vztahovaly
pouze pouze k hlavní činnosti dané stanovami. Rozhodující položkou výnosů bylo startovné vybrané
od hráčů (v nákladech je toto startovné korigováno poplatky za účast v turnajích) a odváděné ICCF.
Rozhodující položkou vlastních zdrojů je pro tento účel zřízený “Fond na financování rozvoje
korespondenčního šachu v ČR”. I v roce 2016 byla SKŠ ze strany ŠSČR poskytnuta účelová provozní
dotace z Programu MŠMT č. V – Organizace sportu, tentokrát ve výši 111.737 Kč (na BÚ SKŠ
připsáno 8. 12. 2016). V oblasti účetnictví postupovala účetní jednotka v souladu se zákonem o
účetnictví a vyhláškou 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 (byl
stanoven roční kurz ČNB).

Domácí úsek
V roce 2016 bylo odstartováno celkem 20 skupin tuzemských soutěží, a to včetně 4 skupin
(šachovnic) v rámci 12. MČR čtyřčlenných družstev).
Po náhlém a nečekaném úmrtí Ing. Petra Boukala z Prahy, k němuž došlo dne 4. 9. 2016, musela
Řídicí komise SKŠ řešit personální otázku na postu zástupce vedoucího sboru odhadců. Do této
funkce byl jmenován Ing. Vladislav Hýbl z Prahy, přičemž vedoucím tohoto sboru zůstal Luboš
Přívozník z Prahy.
Dne 12. 11. 2016 bylo na pražské schůzi Řídicí komise přijato několik usnesení, která se týkají
zásadních změn v dokumentech ošetřujících tuzemské soutěže SKŠ. Bylo rozhodnuto o zrušení
Ratingových a turnajových pravidel ke dni 31. 12. 2016 (v plném rozsahu je od 1. 1. 2017 nahrazuje
Soutěžní řád SKŠ a Turnajová pravidla ICCF, resp, jejich česká verze přeložená z angličtiny Ing.
Josefem Mrkvičkou) a byly schváleny dva novelizované dokumenty: Soutěžní řád SKŠ platný od 1. 1.
2017 a Odhadní řád SKŠ platný rovněž od 1. 1. 2017.
V souladu s § 5 Ratingových a turnajových pravidel SKŠ Řídicí komise SKŠ v v průběhu roku 2016
schválila a udělila čestný titul “Mistr korespondenčního šachu” (MKŠ) IM Václavu Čontošovi
z Karlových Varů za vítězství ve finále 26. MČR jednotlivců a Františku Nepustilovi z Prahy za
vítězství ve finále 27. MČR jednotlivců.

Mezinárodní úsek
Pro Kongres ICCF 2016, který se konal v německých Brémách ve dnech 14. – 20. 8. 2016, byla Řídicí
komisí SKŠ v ČR na základě přijatého usnesení nominována delegace ve složení: Ing. Josef Mrkvička
– oficiální delegát a vedoucí delegace, Ing. Alena Mrkvičková, MBA – členka delegace.
Hlavní závěry z Kongresu ICCF konaného ve dnech 14. – 20. 8. 2016 v Německu (Brémy)
- Na návrh SKŠ v ČR byly s okamžitou platností zrušeny Olympiády hrané klasickou poštou. Poslední
poštovní Olympiádou je tedy 19. Olympiáda a její Finále, hrané s naší účastí.
- Olympijské cykly budou zahajovány v kalendářním roce dělitelném 4 (2020, 2024 atd.). Stejně jako
Finále MS jednotlivců by měly být startovány v červnu. Pokud na začátku roku, v němž by měl být
zahájen nový cyklus, nastane situace, že nebudou známi všichni účastníci Finále, všechny
rozhodující partie budou odhadovány panelem odhadců, kteří nepatří do zemí, které jsou přímo
nebo nepřímo zainteresovány na postupu do Finále.
- Nový systém mezinárodní soutěže družstev Champions League se neosvědčil a nesetkal se s
pozitivním přijetím ze strany hráčů. Nový ročník bude proto hrán podle původního systému (Ligy A,
B, C). Zahájení nového ročníku nebylo dosud stanoveno.
- Byl schválen nový systém počítání času v turnajích hraných na webserveru ICCF. Na server bude
zaveden od 1. 1. 2017, prozatím bude minimálně 1 rok testován ve vybraných turnajích. Prezentace
s výkladem nového systému (překlad anglického originálu) je k dispozici na webu SKŠ v sekci
Dokumenty ICCF.
- Turnaj národních družstev pro hráče s ratingem nižším než 2300, pořádaný prozatím pouze
Evropskou zónou ICCF (jako Memoriál Thora Løvholta), bude v budoucnu pořádán jako celosvětový.
S platností od 1. 1. 2017 budou moci národní federace zasílat Řediteli světových turnajů žádosti o
schválení zvacích a open turnajů pouze 3 měsíce před plánovaným datem startu, nikoli 6 měsíců
(zvací turnaje) nebo 4 měsíce (open turnaje) jako dosud.
- Ředitel světových turnajů a Ratingový komisař ICCF budou mít právo zrušit, resp. opravit
nesprávné rozhodnutí rozhodčího turnaje. Jejich zásahu však musí předcházet žádost, aby rozhodčí
nesprávné rozhodnutí opravil sám.
- Ředitel světových turnajů, Komisař ICCF pro pravidla a Předseda Komise rozhodčích ICCF budou
mít právo se odvolat k standardním Odvolacím komisím v případech, kdy rozhodčí rozhodne
nesprávně a odmítne své rozhodnutí korigovat.
- S platností od 1. 1. 2017 se přátelské zápasy budou řídit stejnými pravidly jako všechny ostatní
turnaje schválené ICCF (zejména v otázkách vystoupení hráčů z turnaje) a budou započítávány do
počtu partií pro zisk titulu Mezinárodní rozhodčí (IA).
- S platností od 1. 1. 2017 byla stanovena obecně platná pravidla pro odhady partií zemřelých
hráčů: Pokud zemřelý hráč v době svého úmrtí neukončil v turnaji žádnou partii, všechny jeho partie
budou zrušeny a nebudou odhadovány (již platné pravidlo). Pokud zemřelý hráč v turnaji již ukončil
alespoň jednu partii, pak bude pro stanovení jeho “požadavku” pro účely odhadu použito
následující schéma: Pokud má odhadovaná partie 26 tahů nebo vice, pak bude zemřelý hráč

“požadovat” výhru. Pokud má odhadovaná partie méně než 26 tahů, pak bude zemřelý hráč
“požadovat” remízu. Pokud na šachovnici zbude jen 6 kamenů, partie nebude odhadována,
rozhodčí použije pro stanovení výsledku 6kamenovou tablebase a zaznamená výsledek určený
tablebase.
- Byl upřesněn článek 10.4 Turnajových pravidel ICCF, a to následovně: Titul „Velmistr (GM) v
korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: …(c) hráčům, kteří splní nejméně 2
velmistrovské normy v mezinárodních turnajích, v nichž je možné získat normy a tituly, a sehrají v
nich minimálně 24 partií. Tento požadavek na minimální počet partií může být snížen, pokud hráč
dostatečně převýší počet bodů potřebných na normu, resp. normy. Nejméně 5 z těchto 24 partií
musí být sehráno se soupeři, kteří měli před koncem počátečního ratingového období titul
Velmistra (GM) v korespondenčním šachu, popř. se soupeři s fixním ratingem ICCF alespoň 2600. Z
této kvóty 5 partií však mohou být až 2 partie nahrazeny 4 partiemi sehranými se soupeři, kteří měli
před koncem počátečního ratingového období titul Mezinárodního mistra vyšší třídy (SIM) v
korespondenčním šachu.
- S platností od 1. 1. 2017 nebudou do turnajů GMN a MN nadále připouštěni hráči, kteří nesplní
požadavek na minimální rating dle článků 4.3 a 4. 4 Turnajových pravidel ICCF. Dosud mohl startér
do turnaje přijímat i hráče s nižším ratingem, pokud jejich účast nesnížila kategorii turnaje. Dolní
limit pro účast v turnajích GMN byl zároveň snížen na 2401. Do turnajů MN a GMN se bude možno
přihlašovat každé 3 měsíce (dosud 6 měsíců).
- Formálně bylo do článku 10. 10 Turnajových pravidel ICCF zavedeno již používané pravidlo, že
získaný mezinárodní titul oficiálně vstupuje v platnost datem automatického potvrzení serverem
ICCF. Pokud se jej netýká automatické potvrzení (jediným případem je titul Mezinárodní rozhodčí –
IA), vstupuje titul v platnost datem potvrzení a registrace Kvalifikačním komisařem.
- S platností od 1. 1. 2017 bude možné v domácích turnajích používat pro odhady neukončených
partií pravidla odlišná od pravidel ICCF.
- Byl schválen nový Manuál pro pořadatele turnajů ICCF. Týká se hlavně osob, které zadávají turnaje
na server ICCF.
- Bylo schváleno, že změny v Pravidlech ICCF pro hru na serveru ICCF nebudou prováděny častěji
než 1krát za 2 roky.
- S platností od 1. 1. 2017 byly schváleny následující změny ve výpočtu norem pro zisk titulů ICCF:
Normy nebudou nadále kalkulovány na základě turnajových kategorií. Definice turnajových
kategorií zůstanou zachovány, nebudou však používány pro výpočet požadavků pro splnění norem.
Požadované skóre pro dosažení normy v konkrétním turnaji bude kalkulováno zvlášť pro každého
hráče a bude založeno na sumě vítězných očekávání jeho soupeřů. Nemá-li hráč rating ICCF, může
být použit jeho aktuální rating FIDE (definovaný v Příloze I Turnajových pravidel), pokud je
k dispozici. Nemá-li hráč ani rating ICCF, ani rating FIDE, pak bude za jeho rating považován
průměrný rating jeho soupeřů v turnaji. Hráčům bude k dispozici on-line kalkulátor, jehož pomocí
bude možné si spočítat skóre potřebné k zisku normy. Tento kalkulátor bude integrován do
webserveru ICCF a propojen s turnajovými tabulkami, takže kalkulace norem budou otevřené a
dostupné všem hráčům. Minimální průměrný rating hráčových soupeřů se musí rovnat nebo být
vyšší než požadovaný výkonový rating minus 200 bodů, zaokrouhleno na nejbližší 1/2bod (1950,5
pro CCE, tj. Experta korespondenčního šachu; 2100,5 pro CCM, tj. Mistra korespondenčního šachu;
2250,5 pro IM, tj. Mezinárodního mistra v korespondenčním šachu; 2325,5 pro SIM, tj.

Mezinárodního mistra vyšší třídy v korespondenčním šachu a 2400,5 pro GM, tj. Velmistra
v korespondenčním šachu).
- V průběhu roku 2017 bude testována vhodnost systému ratingu “Glicko rating“, vyvinutého
americkým profesorem Markem Glickmanem, pro korespondenční šach. Systém bude pro účely
ověření zaveden na server ICCF ještě před zveřejněním rating listiny platné k 1. 1. 2017 a bude v
provozu souběžně se stávajícím ratingovým systémem. Ratingy podle „Glicko systému“ však budou
dostupné pouze Ratingové komisi ICCF a nebudou mít žádný oficiální status. Pracovní skupina
ustanovená na Kongresu ICCF 2015 v Cardiffu bude pokračovat ve své práci a podá zprávu Kongresu
ICCF v roce 2017.
- V databázi ICCF a v ratingových listinách budou u jmen hráčů zrušeny veškeré akademické a jiné
tituly a každý hráč bude identifikován pouze podle svého jména, příjmení a ICCF_ID (toto opatření
se českých hráčů netýká, protože v SKŠ bylo toto opatření zavedeno již dříve).
- V personální oblasti došlo ke změnám na pozicích Komisaře nevrcholových turnajů (novým
komisařem bude Russell Sherwood, Wales), startéra postupových turnajů ICCF (novým startérem
bude Olli Ylönen, Finsko) a předsedy Komise rozhodčích ICCF (novým předsedou bude Tom
Biedermann, USA).
- Bylo schváleno zkrácení délky trvání Kongresů ICCF o 1 den, které bude aplikováno již v roce 2017.
- Ještě v roce 2016 bude zahájen přátelský velkozápas Polsko – Zbytek Evropy. Na rok 2017 je
plánován velkozápas Francie – Zbytek Evropy. Německo nabízí přátelský zápas Německo – Zbytek
Evropy hraný klasickou poštou.
- Příští Kongres ICCF se bude konat někdy v průběhu měsíce v září 2017 v Bulharsku (Albena).
Ocenění českých hráčů předaná na Kongresu ICCF 2016
Certifikáty (diplomy) a medaile za nové tituly ICCF či umístění v mezinárodních soutěžích za SKŠ na
Kongresu ICCF 2016 získali:
- IM Josef Pecka z Nové Boleslavi – zisk titulu IM,
- GM Zdeněk Straka z Tábora – 3. místo v Memoriálu Krystýny Radžikowské.
Ani jeden ze jmenovaných hráčů se Kongresu ICCF nezúčastnil osobně, takže certifikáty (diplomy) a
medaile za ně převzal Ing. Josef Mrkvička, coby delegát SKŠ.
Aktivní hráči SKŠ v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach, stav k 1. 1. 2017:
- 01. místo (Elo 2688) – GM Roman Chytilek (Brno),
- 26. místo (Elo 2595) – GM Jan Židů (Praha),
- 43. místo (Elo 2576) – GM Zdeněk Straka (Tábor),
- 65. místo (Elo 2564) – GM Kamil Stalmach (Opava),
- 75. místo (Elo 2559) – GM Pavel Sváček (Praha).
Aktivní hráči SKŠ v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach, stav k 1. 1. 2017:
- 02. místo (Elo 2571) – GM Jan Židů (Praha),
- 25. místo (Elo 2393) – IM Vladislav Hýbl (Praha),
- 30. místo (Elo 2384) – SIM Lubomír Machýček (Jeseník nad Odrou).
Praha 1. 2. 2017
S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky zpracoval: Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR

