Zápis z konference Pražského šachového svazu (PŠS)
(IČ: 86596012)
konané dne 10. 12. 2015
v hrací místnosti šachového klubu Unichess (U Průhonu 24, Praha 7 - Holešovice)
Přítomni: viz prezenční listina v příloze
1. Úvod
Konferenci PŠS zahájil v 18:05 místopředseda PŠS Jan Kovář, který přivítal všechny přítomné
delegáty a v krátkosti informoval o technických a organizačních záležitostech. Byl schválen
program schůze navržený výkonným výborem.
2. Volba mandátové komise
Za členy mandátové komise byli navrženi Miloslav Partl, Lubomír Jakuš a Vladimír Křivánek –
návrh byl přijat vizuální většinou.
3. Zpráva mandátové komise
18:10 Miloslav Partl za mandátovou komisi informoval, že je přítomno 43 delegátů z 58, a že
je tedy konference usnášeníschopná. Počet delegátů byl mandátovou komisí průběžně
aktualizován.
4. Volba pracovního předsednictva, návrhové komise a volební komise
Do pracovního předsednictva byli navrženi Jan Hruška, Jan Kovář a Milan Paulovič – návrh byl
přijat vizuální většinou. Pracovní předsednictvo po krátké poradě zvolilo předsedajícím
konference PŠS Jana Hrušku.
Do návrhové komise byli navrženi Martin Postupa, Radim Pospěch a Robert Wadura – návrh
byl přijat vizuální většinou.
Do volební komise byli navrženi Tomáš Haase, Pavel Kopta a Milan Petras – návrh byl přijat
vizuální většinou.
5. Schválení jednacího řádu konference
Návrh znění jednacího řádu konference předložený výkonným výborem byl přijat vizuální
většinou.

6. Schválení volebního řádu konference
Návrh znění volebního řádu konference předložený výkonným výborem byl přijat vizuální
většinou.
7. Zpráva o činnosti výkonného výboru PŠS v roce 2015
Místopředseda PŠS Jan Kovář krátce shrnul obsah zprávy o činnosti výkonného výboru PŠS a
zprávy jednotlivých odborných komisí v roce 2015 tak, jak byly zveřejněny v předstihu na
webových stránkách PŠS. Navíc uvedl, že usnesení č. 14 loňské konference PŠS „Konference
rozhodla zřídit nové lepší webové stránky PŠS.“ nebylo možné splnit, protože na něj nebyly
v rozpočtu na rok 2015 alokovány dostatečné prostředky. Dále uvedl, že nové webové
stránky budou nyní řešeny nově zřízenou komisí pro marketing a komunikaci a s náklady na
jejich zřízení je počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2016.
Za účastníky výzvy 11 oddílů přednesla Růžena Přibylová pohled účastníků výzvy na situaci a
další činnost PŠS.
8. Zpráva o hospodaření za rok 2015
Hospodář PŠS Jan Kovář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2015. Tato zpráva byla
schválena (přítomno 47 delegátů: pro 44, proti 0, zdrželi se 3).
9. Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise (RK) Cedrik Haškovec přednesl předběžnou Zprávu RK za rok 2015 a
informoval, že finální Zpráva bude připravena, až budou k dispozici finanční výkazy za rok
2015.
10. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2016 a úprava členských příspěvků PŠS na rok 2016
Roman Marek navrhl posunutí bodu 10. konference za bod 15. tedy, až bude zvolen nový
výkonný výbor. Tento návrh nebyl přijat (přítomno 47 delegátů: pro 9, proti 28, zdrželi se
10).
Hospodář PŠS Jan Kovář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PŠS na rok 2016. Tento
návrh byl schválen (přítomno 48 delegátů: pro 41, proti 0, zdrželi se 7).

Úprava členských příspěvků PŠS na rok 2016:
Na základě diskuse o úpravě výše členských příspěvků PŠS na rok 2016 byl podán návrh VV a
tři protinávrhy, o kterých bylo postupně hlasováno, viz tabulka níže:
Návrh
3.
protinávrh
2.
protinávrh
1.
protinávrh
Návrh VV

Senioři
Mládež Děti do 10 Hlasování
nad 65 let do 18 let
let
(Pro)

Navrhovatel

Dospělí

Přijat

Roman Marek

80 Kč

40 Kč

40 Kč

20 Kč

15

Ne

Tomáš Haase

100 Kč

50 Kč

40 Kč

40 Kč

1

Ne

Štěpánek

100 Kč

50 Kč

50 Kč

40 Kč

2

Ne

Výkonný výbor

100 Kč

50 Kč

50 Kč

20 Kč

37

Ano

Konference tedy schválila návrh, aby v příštím kalendářním roce 2016 byly krajské členské
příspěvky ve výši 100 Kč (dospělí), 50 Kč (mládež do 18 let, důchodci nad 65 let) a 20 Kč (děti
do 10 let).
11. Odstoupení výkonného výboru PŠS a revizní komise PŠS
Místopředseda PŠS Jan Kovář oznámil, že všichni členové výkonného výboru i revizní komise
PŠS odstupují ze svých funkcí.
12. Představení kandidátů
V souladu s volebním řádem předložily svou kandidátku do výkonného výboru PŠS následující
týmy:
Tým Hruška ve složení: předseda Jan Hruška (komise pro marketing a komunikace),
místopředseda Jan Kovář (hospodář), členové výkonného výboru Pavel Háse (komise
rozhodčích), Jan Kropík (STK), Robert Kubíček (TMK), Vladislav Pivoňka (komise pro dotace),
Vojtěch Rut (komise mládeže) a Robert Wadura (sekretář).
Tým Hrubčík ve složení: předseda Martin Hrubčík, místopředseda Jaroslav Němec, členové
výkonného výboru Pavel Háse (komise rozhodčích), Robert Kubíček (TMK), Josef Nový
(hospodář), Vladislav Pivoňka (sekretář, komise pro dotace), Martin Postupa (STK) a Růžena
Přibylová (komise mládeže).
Oba kandidáti na předsedu představili svůj tým a svůj pohled na budoucí činnost PŠS
v případě zvolení jejich týmů. Následně pak odpovídali na dotazy delegátů.

13. Volba výkonného výboru a zpráva volební komise
Volba výkonného výboru proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 50
hlasovacích lístků. Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby výkonného
výboru:
Tým Hruška 36 hlasů (72%)
Tým Hrubčík 13 hlasů (26%)
neplatný hlas 1 (2%)
Volební komise konstatovala, že konference PŠS zvolila nový výkonný výbor PŠS ve složení:
předseda Jan Hruška, místopředseda Jan Kovář, členové výkonného výboru Pavel Háse, Jan
Kropík, Robert Kubíček, Vladislav Pivoňka, Vojtěch Rut a Robert Wadura.
Do revizní komise pak předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Cedrik Haškovec,
Miloslav Partl, Milan Paulovič, Růžena Přibylová a Jaroslav Němec.
14. Volba revizní komise a zpráva volební komise
Volba členů revizní komise proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 50
hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát max. 3 hlasy). Následně přednesla volební komise
zprávu o výsledcích volby členů revizní komise:
Cedrik Haškovec 41 hlasů
Miloslav Partl 29 hlasů
Milan Paulovič 21 hlasů
Růžena Přibylová 26 hlasů
Jaroslav Němec 24 hlasů
Volební komise konstatovala, že již v prvním kole konference PŠS zvolila novou revizní komisi
PŠS ve složení Miloslav Partl, Cedrik Haškovec a Růžena Přibylová.
16. Volba delegátů na konferenci ŠSČR
Na delegáty PŠS na konferenci Šachového svazu České republiky (ŠSČR) konanou 27.2.2016
v Havlíčkově Brodě předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Jan Hruška, Jan Kovář,
Miloslav Partl, Martin Řehák, Robert Wadura, Luboš Drahotský, Roman Marek, Jakub Čmiko,
Vladimír Křivánek, Lubomír Jakuš.

Volba delegátů PŠS na konferenci ŠSČR proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo
rozdáno 50 hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát max. 5 hlasů). Následně přednesla
volební komise zprávu o výsledcích volby delegátů PŠS na konferenci ŠSČR:
Jan Hruška 45 hlasů
Jan Kovář 41 hlasů
Miloslav Partl 32 hlasů
Martin Řehák 9 hlasů
Robert Wadura 27 hlasů
Luboš Drahotský 16 hlasů
Roman Marek 12 hlasů
Jakub Čmiko 26 hlasů
Vladimír Křivánek 24 hlasů
Lubomír Jakuš 7 hlasů
Volební komise tedy konstatovala, že konference PŠS zvolila delegáty na nadcházející
konferenci ŠSČR ve složení Jan Hruška, Jan Kovář, Miloslav Partl, Robert Wadura a Jakub
Čmiko, náhradníci Vladimír Křivánek, Luboš Drahotský, Roman Marek, Martin Řehák a
Lubomír Jakuš.
17. Informace STK k přeboru Prahy družstev 2015-16
Jan Kovář informoval za STK o propozicích a rozlosování přeboru Prahy družstev 2015-16.
Zejména upozornil zástupce oddílů na to, že v důsledku možnosti hráče být napsán na třech
soupiskách (a tedy většího počtu volných hráčů) hrozí týmům častěji nasazení více než 3
volných hráčů/hostů/cizinců a v důsledku toho případy nesprávně sestavených dvojic.
Upozornil rovněž na změny pravidel, a to, že povinné dvě partie musí sehrát nejen všichni
hráči základu (označeni písmenem Z), ale také všichni hráči V/H/C, kteří jsou na soupisce
před posledním hráčem základu, a dále, že maximální počet V/H/C se nově nepočítá z počtu
hráčů nastoupivších k utkání, ale z předepsaného počtu, tedy, že max. mohou nastoupit za
každý tým 3 V/H/C bez ohledu na to, kolik hráčů celkem nastoupí.
18. Diskuse
 Robert Wadura informoval, že v souladu s novým občanským zákoníkem jsou všechny
spolky povinny do 31.12.2015 změnit svůj název tak, aby obsahoval spolek, z.s. nebo
zapsaný spolek, a rovněž do 31.12.2016 doplnit požadované údaje do spolkového
rejstříku. Zároveň požádal konferenci, aby byl pověřen navrhovatelem zápisu těchto
změn do spolkového rejstříku za PŠS, což bylo schváleno vizuální většinou.

19. Zpráva návrhové komise
Robert Wadura za návrhovou komisi zrekapituloval znění jednotlivých usnesení z konference
(viz příloha).
20. Usnesení
Konference schválila vizuální většinou návrh usnesení předložený návrhovou komisí.
21. Závěr konference
Jan Hruška poděkoval všem přítomným delegátům za účast a ukončil konferenci v 22:00.
_____________________________________________

Zapsal Robert Wadura, sekretář PŠS
Ověřil Jan Hruška, předseda PŠS

