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Z Á P I S  

z volební konference ŠSLK, která se uskutečnila v neděli 22. září 2019 ve Varnsdorfu 

1. Místopředseda Z. Maršálek zahájil schůzi v 10:15. 
Dle prezenční listiny bylo konstatováno, že konference je usnášeníschopná (14 delegátů ze 17 oprávně-
ných) 

2. Konference schválila (výraznou většinou) navržený Jednací řád s výhradou, že uznala (výraznou většinou) 
oprávnění delegáta TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou (P. Pešta) na základě telefonického sdělení oddílu 
(Č. Drobník, odpovědná osoba oddílu, dlouhodobě v zahraničí). 

3. Konference ustavila (výraznou většinou): 

Pracovní předsednictvo ve složení: Z. Maršálek (zvolen předsedajícím), T. Ďúran a J. Malec. 

Mandátovou komisi ve složení: V. Halba a P. Janouš. 

4. Mandátová komise potvrdila usnášeníschopnost konference a konstatovala, že je přítomno 15 delegátů 
ze 17 oprávněných. Nadpoloviční většina pro hlasování činí 8 a ¾ většina 12. 

5. Konference neschválila (+5-10=0) doplnění bodu (nového 16.) „Rozvoj šachu, šachy do škol, šachy do 
čekáren, šachy do hospůdek“ (návrh Z. Joukl). 

Konference schválila (+14-0=1) navržený program jednání dle pozvánky (viz příloha). 

6. Konference schválila (+14-0=1) volební řád dle návrhu s úpravou (návrh Z. Joukl) spočívající ve vyškrtnutí 
slov „zpravidla“ (2x) v odst. 7. 

Volební komise vyzvala k podávání kandidatur na volené posty a stanovila časový limit do zahájení jed-
nání po polední přestávce (tzn. do cca 13:00). 

7. Z. Maršálek přečetl zprávu předsedy ŠSLK p. Zikudy. 

Zprávu předsedy STK přednesl J. Průdek. Po krátké diskuzi (Z. Joukl k pokutě L. Jínovi, kterou vzápětí sám 
uhradil) konference zprávu přijala a vzala na vědomí (+14-0=1). 

Zprávu předsedy KM přečetl (za nepřítomného předsedu KM) J. Malec, konference zprávu přijala a vzala 
na vědomí (+15-0=0). 

Zprávu předsedy KR přednesl V. Šic. Krátce diskutována možnost (námět Z. Joukl) „rozhodčího na tele-
fonu“ zejména v případě nepřítomnosti rozhodčího akce, následně konference zprávu přijala a vzala na 
vědomí (+15-0=0). 

8. Hospodář J. Malec podal zprávu o hospodaření v roce 2018 formou okomentování výsledného přehledu 
rozpočtu 2018 a vypracované účetní závěrky 2018. 

9. Hospodář J. Malec podal zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2019 formou okomentování průběžného pře-
hledu rozpočtu 2019. 

10. Zprávu revizní komise přečetl (za těsně před konferencí omluvené V. Novotného i O. Pražáka) J. Malec, 
konference zprávu přijala a vzala na vědomí (+15-0=0). 

11. Konference schválila (+15-0=0) hospodaření v roce 2018 a účetní závěrku 2018. 

12. Konference vzala na vědomí (+15-0=0) průběh hospodaření v roce 2019. 

13. Volební komise upozornila na uzávěrku přijímání kandidátek (poslední možnost k podání) a následně za-
hájila volby, průběh voleb shrnuje zápis. Výsledky voleb: 

Předseda ŠSLK: Zdenek Maršálek 

Místopředseda ŠSLK: Tomáš Ďúran 

Konference rozhodla, že VV ŠSLK bude 6členný (tzn. bude volit 4 další členy VV). 

Členové VV ŠSLK: Jan Malec, Jiří Průdek, Václav Halba a Vojtěch Šic 

Členové Revizní komise ŠSLK: Tomáš Trejbal (následně v RK zvolen předsedou), 
Ondřej Pražák a Romana Zemanová 
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Sekretář ŠSLK: Jan Malec 

14. J. Malec předložil návrh rozpočtu 2020 de facto stejný jako pro rok 2019 (pouze v položce V1.1d upraveny 
předpokládané výdaje za bankovní poplatky) s výzvou pro úpravy položek výdajů jednotlivých komisí. 
V následné diskuzi navrhli: 

a) Z. Joukl: 

Doplnit výdajovou položku „Krajská reprezentace“ v částce 10.000 Kč, 
konference neschválila (+6-5=4). 

Doplnit výdajovou položku „Prezentace šachu“ v částce 5.000 Kč, 
konference schválila (+12-0=2, P. Šimon při hlasování nepřítomen). 

Doplnit výdajovou položku „Zápisy partií z KP družstev“ v částce 3.000 Kč, 
konference schválila (+11-2=2) protinávrh Z. Maršálka na 6.000. 

Doplnit výdajovou položku „Krajská šachová knihovna“ v částce 10.000 Kč, 
konference neschválila (+2-11=2). 

Doplnit výdajovou položku „KP ve Fischerových šachách (rapid dospělých)“ v částce 1.500 Kč, 
konference neschválila (+2-11=2). 

Doplnit výdajovou položku „Půjčovna českých klubovek“ v částce 10.000 Kč, 
konference neschválila (+1-12=2). 

Doplnit výdajovou položku „KP naslepo“ v částce 1.500 Kč, 
konference neschválila (+2-12=1). 

b) J. Průdek (za STK): 

Navýšit položku STK V2.5 „Dotace pořadatelům KP“ na 25.000 Kč, 
konference schválila (+15-0=0). 

c) V. Halba (za KM): 

Upravit položky V3.2 na 27.500 Kč, a to „a = OK PŠ“ na 4.500 Kč, „b = KK PŠ - 3 kategorie“ na 5.000 Kč, 
„d = Olympiáda žákovských družstev“ na 2.000 Kč, „e = KP v rapidu do 16 let“ na 4.000 Kč, „f = KP do 
8 let“ na 1.500 Kč, „g = KP kategorie U10-16“ na 6.000 Kč a „h = KP v bleskovém šachu“ na 0 Kč, 
konference schválila (+15-0=0). 

Doplnit do položky V3.6 výdaj „c = dotace pořadatelům“ v částce 1.000 Kč, 
konference schválila (+14-1=0). 

Navýšit položku V3.8 na 4.000 Kč. 
konference schválila (+13-0=2). 

Konference schválila (+15-0=0) návrh, po schválených úpravách viz výše, rozpočtu 2020. 

15. Volbu delegátů na konference ŠSČR řídila volební komise (viz zápis volební komise), výsledky voleb: De-
legáti: Zdenek Maršálek, Jiří Průdek a Vojtěch Šic. 
Zároveň konference zmocnila VV operativně jmenovat náhradníka v případě, že by se některý ze zvole-
ných delegátů nemohl konference ŠSČR zúčastnit. 

16. Delegáti konference poděkovali funkcionářům, kteří pozice neobhajovali (p. Zikudovi a Weiserovi) za je-
jich práci a přínos ŠSLK. Delegáti konstatovali, že různé diskuzní náměty vyčerpali v průběhu konference. 

17. Konference byla ukončena v 16:00. 

Zapsal Ověřeno: 
 Jan Malec Tomáš Ďúran (místopředseda ŠSLK) 
 sekretář ŠSLK + vyvěšeno na webu ŠSLK 


