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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

Sešli jsme se dnes, abychom si zrekapitulovali, (když mi dovolíte lehce 
parafrázovat klasika), jak naše vin těchto počet spáchaly letos ruky! 

Cíle a hlavní úkoly ŠSČR jsou stanoveny novými stanovami svazu, který 
má nyní právní formu spolku. Náš PŠS je pobočným spolkem ŠSČR 
s vlastní právní osobností a naším úkolem, opět jak praví nové stanovy, je 
uskutečňovat úkoly vyplývající z poslání ŠSČR. Patří sem zejména  

 organizace a řízení mistrovských soutěží,  

 péče o výkonnostní a rekreační šach,  

 rozšiřování šachové hry mezi mládeží,  

 metodické zajišťování šachového výcviku mládeže  

 a péče o rozvoj talentů. 

Pro tyto oblasti činnosti máme ustavené odborné komise a vy zanedlouho 
uslyšíte zprávy o jejich činnosti. Rovněžtak uslyšíte samostatné zprávy 
hospodáře PŠS o čerpání rozpočtu pro letošní rok a o návrhu rozpočtu na 
příští rok. Proto si dovolím pro tuto chvíli jejich činnost mlčky pominout a 
soustředím se na činnost výkonného výboru PŠS v oblasti koordinační a 
podpůrně zabezpečovací. 

V letošním roce se výkonný výbor sešel na 6 schůzích, kterých se účastní 
i zástupci RK. Zápisy z jednání VV jsou po schválení obsahu a formulací 
zveřejňovány na webu PŠS. Účast členů VV byla až na dvě výjimky vždy 
dobrá. Jen na zatím poslední 26. schůzi VV konané právě před týdnem 
jsme se nesešli v usnášeníschopném počtu, zasáhly nemoci a 
neočekávaně i tramvajová kalamita. Druhou výjimkou je nečinnost 
sekretáře VV Milana Pauloviče, který se zúčastnil jen jediné schůze VV a 
svoji funkci prakticky nevykonává. Osobně jsem převzal plnění jeho 
povinností, a abychom stav de facto sladili se stavem de iure, navrhuji, 
aby konference zrušila funkci sekretáře a Milan Paulovič zůstal nadále 
členem VV bez portefeuille. Ostatní členové VV plní své povinnosti dobře, 
nicméně bych tady rád vyzdvihl činnost RNDr. Jana Kováře, CSc., který 
pracuje jako vědecký pracovník a vysokoškolský učitel, a přesto svoji 
nesmírně náročnou práci dokáže skloubit s výkonem rovněž velmi 
náročné funkce hospodáře PŠS a zároveň pracuje i v STK, kterou mj. 
zastupuje na schůzích výkonného výboru. Na 26. schůzi se dostavil a po 
jejím skončení se vracel zpět do práce. Má můj hluboký respekt. 

Nacházíme se nyní v období zákonem vynucené transformace právní 
formy ŠSČR i jeho krajských svazů. Dřívější občanská sdružení se 
přeměnila na spolky. ŠSČR se stal spolkem a od března 2014 má nové 
stanovy. Podle nich jsou krajské šachové svazy jeho organizačními 
součástmi s právní osobností odvozenou ze stanov ŠSČR. PŠS tak 
nebude mít vlastní stanovy, řada ustanovení platná pro náš krajský svaz 
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je přímo obsažena ve stanovách ŠSČR a v ostatních bodech jsou pro nás 
jeho ustanovení aplikovatelná analogicky a v přiměřené formě. Spolky 
nyní musí mít statutární orgán a tím je pro náš svaz jeho výkonný výbor. 
Změna je i ve formě podepisování, dokumenty PŠS nadále nejsou 
podepisovány „za PŠS“, nyní podepisuje VV jako statutární orgán. Věcně 
to však vychází nastejno, protože podepsat musí alespoň 2 členové VV, 
z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda VV. Spolu s Janem 
Kovářem jsme se zúčastnili školení PTU o dopadech zákona č. 89/2012 
Sb. na tělovýchovné spolky. Přestali jsme být registrováni na Ministerstvu 
vnitra a k datu 1. ledna 2014 jsme převedeni do veřejného rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze. Běží nám tříletá lhůta, abychom 
uvedli všechny údaje rejstříkem požadované, a tuto povinnost po doladění 
některých detailů v nejbližší době splníme. Ve veřejném rejstříku jsme nyní 
zapsáni pod původním názvem (cituji:) „Pražský šachový 
svaz,ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Č.: 11“ Navrhuji konferenci, aby 
schválila přejmenování našeho spolku na „Pražský šachový svaz“. 

Upozorňuji všechny oddíly, že jako členové ŠSČR musí být spolky nebo 
pobočnými spolky (nikoliv samozřejmě pobočnými spolky ŠSČR nebo 
PŠS) ve smyslu nového zákona a povinnost přizpůsobit se této formě je 
jen na nich samotných. Budete-li někdo potřebovat konzultaci, jsem vám 
k dispozici. 

Nutnou podmínkou dobrého chodu PŠS je zajištění spolehlivého přenosu 
informací. Základní informační platformou jsou webové stránky našeho 
svazu. Tady vidím potřebu změny. Nevím, nakolik jste si prohlíželi webové 
stránky ostatních krajských svazů, ale mně osobně se naše stránky jeví 
po stránce grafické i funkční jako jednoznačně nejhorší. Udělal jsem si 
rešerši webových stránek krajských svazů s myšlenkou, že bychom 
možná od některé z nich mohli pořídit klon, takže by to pro nás mohlo vyjít 
poměrně levně. Na leckterých stránkách jsem nalezl zajímavé nápady a 
funkce, ale žádné se mi nelíbily tak, abych si troufl je doporučit jako celek. 
ŠSČR nyní vytváří novou podobu svých stránek a ještě se informuji tam. 
Doporučuji PŠS, aby rozhodl o záměru zřídit nové webové stránky. Bude 
zapotřebí sepsat požadovaný obsah stránek, jejich budoucí strukturu, 
uživatelské možnosti a režim jejich obsluhy. Dovedl bych si třeba 
představit kalendář šachových soutěží pořádaných v Praze, který by 
aktualizovali sami organizátoři. Nebude to hned a musíme to řešit 
ekonomicky efektivně. Je to běh na střední trať, aspoň tak doufám, ale 
vím, že můžeme uspět. 

Na našich stávajících webových stránkách je prezentován soupis 
pražských oddílů převzatý z databáze ŠSČR. Ujal jsem se úkolu tuto 
databázi aktualizovat a rozeslal jsem ji k ověření a případné aktualizaci 
údajů na všechny e-mailové adresy tam uvedené. Od osmi oddílů jsem 
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dostal odezvu s úpravou nebo potvrzením údajů, ostatní zřejmě využili mé 
poznámky, že pokud se oddíl neozve, budu považovat údaje tam uvedené 
za platné. Přesto prosím prověřte, zda jste můj mail dostali, protože VV 
bude v tabulce uvedené údaje považovat za platné. 

Před minulou konferencí ŠSČR jsem se trochu zabýval rovnoměrností 
zastoupení krajů dle přidělených počtů delegátů. Později jsem toto prověřil 
i u našeho svazu. Podle současného platného klíče se zastoupení oddílů 
vyjádřená počtem delegátů na 1 aktivního člena, či lépe zlomkem 
vyjadřujícím toto zastoupení, dosti liší. Vezmu-li nejvíce a nejméně 
zastoupený oddíl, tak ten nejvíce zastoupený je zastoupen 14x více než 
ten nejméně zastoupený. Vyloučím-li tato čísla jako mimořádný extrém a 
porovnám oddíly, které jsou v tomto žebříčku na druhých místech od obou 
konců, dostanu kvocient menší, už ne 14, ale 4,7. Přesto se mi ten 
nepoměr zdá dosti výrazný. Udělal jsem si několik variantních návrhů, aby 
bylo zastoupení oddílů rovnoměrnější a počet delegátů přitom moc 
nenarostl. Vychází mi jako o poznání lepší varianta, kdy oddíly mají 1 
delegáta na každých započatých 30 členů. Uvedené kvocienty se sníží, 
čili rozdíly v zastoupení se zmenší v prvním případě ze 14 na 10 a ve 
druhém ze 4,7 na 3,3, tedy skoro o třetinu. Počet delegátů se přitom zvýší 
jen asi o 10%. Navrhuji proto konferenci, aby zvážila případnou změnu 
klíče ke stanovení počtu delegátů. Můžeme to rozhodnout přímo zde na 
místě nebo pověřit rozhodnutím VV PŠS. 

Předchozí konference uložila VV, aby ustanovil disciplinární komisi ad hoc 
k projednání činnosti hospodáře PŠS pana Miloše Bureše v letech 2008-
2010. Zprávu komise uslyšíte dále v programu naší konference. 

A nyní ještě pár slov, jak vidím naši práci dobudoucna. Máme samozřejmě 
stanovami vymezenou povinnou náplň práce, a tu musíme vykonávat, jak 
nejlépe to půjde a jak nejlépe to budeme umět. Před léty jsem definoval 
dvě základní podmínky efektivní administrativní činnosti: nic nedělat 
dvakrát a nic nemuset hledat, vědět, kam pro kterou informaci sáhnout. To 
jistě platí i pro nás a máme tu stále co zlepšovat. Mějme též na paměti, že 
šachoví funkcionáři v drtivé většině nejsou profesionály a svoji činnost 
vykonávají na úkor pracovních a rodinných povinností i času pro své 
vlastní aktivní hraní. Je proto třeba, abychom si všichni plnili své 
povinnosti, protože pokud se tak nestane, přiděláme práci někomu jinému. 
Někdy se musí vynaložit na kontrolní činnost neuvěřitelné množství práce, 
jako třeba při kontrole soupisek Přeboru Prahy družstev. Máme 104 
družstva, v každém kolem 15 až 20 hráčů, u každého se musí prověřit 
jeho registrace, povolení k hostování, zda je či není volným hráčem a zda 
je v sestavě maximálně ve 3 družstvech a že žádné dvě z nich nehrají ve 
stejné skupině – tady upozorňuji, že se musí prověřit všechny soutěže 
družstev v celé republice – a vyhodnotit, kdo v každém družstvu tvoří 
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základní sestavu. Honzovi Kropíkovi to nyní zabere měsíc a půl intenzivní 
práce, aby vaše sestavy byly vpořádku a mohlo se hrát. Mám pocit, že 
bychom všichni měli nést svůj díl zodpovědnosti a při zbytečných chybách 
i být sankcionováni. Osobně doufám, že se podaří alespoň část těchto 
činností zautomatizovat. 

Ve výkonném výboru se necítíme být nadřazeni oddílům a řadovým 
hráčům, vykonáváme práci potřebnou pro to, abychom my všichni mohli 
hrát šachy organizované podle veškerých platných řádů a předpisů. 
Potřebujeme proto vaši podporu. Potřebujeme další funkcionáře ochotné 
pracovat v odborných komisích, aktuálně především v STK. Rádi uvítáme 
veškeré vaše připomínky, návrhy a doporučení. 

V tento předvánoční čas vám děkuji za pozornost a přeji vám šťastné a 
veselé vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2015. 

Alexej Šimeček, předseda VV PŠS 


