
Zápis z konference Pražského šachového svazu (PŠS)  
(IČ: 86596012) 

 

konané dne 13. 12. 2016 od 18:00 
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 předseda PŠS Jan Hruška, který přivítal všechny přítomné 
delegáty a v krátkosti informoval o technických a organizačních záležitostech a programu 
schůze. Nikdo z přítomných nenavrhl žádný bod na doplnění programu a navržený program 
byl tak odsouhlasen.  
 
2. Volba mandátové komise 
 
Za členy mandátové komise byli navrženi Miloslav Partl, Karel Hořínek a Pavel Háse – návrh 
byl přijat vizuální většinou. 
 
3. Zpráva mandátové komise 
 
18:09 Miloslav Partl za mandátovou komisi informoval, že je přítomno 32 delegátů z 61, 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 Vladislav Pivoňka – návrh 
byl přijat vizuální většinou. Pracovní předsednictvo po dohodě zvolilo předsedajícím 
konference PŠS Jana Hrušku. 
Do návrhové komise byli navrženi Miroslav Kamlach, Robert Kubíček a Robert Wadura – 
návrh byl přijat vizuální většinou. 
 
5. Zpráva o činnosti výkonného výboru PŠS v roce 2016 
 
Předseda PŠS Jan Hruška krátce shrnul obsah zprávy o činnosti výkonného výboru PŠS 
(priority: zvýšení transparentnosti fungování svazu, nové „lepší“ webové stránky PŠS, splnění 
právních a účetních povinností PŠS i oddílů) a zprávy jednotlivých odborných komisí v roce 
2016 tak, jak byly zveřejněny v předstihu na webových stránkách PŠS.  
V. Pivoňka upřesnil detaily dotace, o které PŠS požádal hl.m. Prahu na celopražské akce 
(Přebor Prahy jednotlivců a Přebor škol). R. Marek v této souvislosti vznesl dotaz na výši 
požadované dotace oproti očekávání. V. Pivoňka a J. Kovář vysvětlili, že výše dotace byla 
zvolena s ohledem na spoluúčast 40%. R. Marek dále navrhl požádat příslušné instituce o 
účelovou dotaci pro šachové oddíly na pronájmy šachových místností. V. Pivoňka ověří 



možnosti. L. Jakuš zmínil, že na běžný provoz zřejmě nepůjde využít dotační program 
hl.m.Prahy na sportoviště. M. Řehák vyjádřil názor týkající se soutěže družstev. 
 
6. Zpráva o hospodaření za rok 2016  
 
Hospodář PŠS Jan Kovář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2015 s finálním účetní 
výsledkem 13.456,85 Kč i přes plánovaný schodek ve výši 33 850 Kč. Dále přednesl 
předběžnou zprávu o hospodaření za 2016 s předpokládaným přebytkem ve výši 3.284 Kč 
oproti plánovanému schodku ve výši 141.400 Kč. Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena 
(přítomno 35 delegátů: pro 34, proti 0, zdrželi se 1), předběžnou zprávu za rok 2016 vzala 
Konference na vědomí. 
 
7. Zpráva revizní komise  
 
Předseda revizní komise (RK) Miloslav Partl přednesl předběžnou Zprávu RK za rok 2016, 
včetně informace o kontrolní zprávě pro ŠSČR ohledně plnění informačních povinností PŠS 
jako jedné z podmínek pro vyplacení dotace ŠSČR (PŠS byl mezi 5 krajskými svazy, které 
všechny podmínky splnily bez výhrady). 
 
8. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2017 a úprava členských příspěvků PŠS na rok 2017 
 
Hospodář PŠS Jan Kovář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PŠS na rok 2017 
s plánovaným schodkem 106.550 Kč. Tento schodek je částečně způsoben jednorázovými 
vlivy (vývoj webových stránek, přesun faktury za poháry z roku 2016 do 2017), částečně je 
zaměřen na rozvojové aktivity PŠS. Schodek bude pokryt z finančních prostředků PŠS. R. 
Marek komentoval návrh rozpočtu s tím, že by byl rád, aby rozpočet nevykazoval ztrátu. 
K uvedenému tématu byla širší diskuse s vysvětlením možností PŠS. 
 
Návrh rozpočtu byl schválen (přítomno 35 delegátů: pro 30, proti 1, zdrželi se 4). 
 
Konference schválila návrh, aby v příštím kalendářním roce 2017 byly krajské členské 
příspěvky stejné jako v roce 2016, tedy ve výši 100 Kč (dospělí), 50 Kč (mládež do 18 let, 
důchodci nad 65 let) a 20 Kč (děti do 10 let). Tento návrh byl schválen jednomyslně. 
 
9. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 
 
Na delegáty PŠS na konferenci Šachového svazu České republiky (ŠSČR) konanou 25.2.2017 
v Havlíčkově Brodě předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Jan Hruška, Jan Kovář, 
Robert Wadura, Luboš Drahotský, Jakub Čmiko, Vladimír Křivánek a Lubomír Jakuš. 
 
Volba delegátů PŠS na konferenci ŠSČR proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo 
rozdáno 35 hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát max. 5 hlasů). Následně přednesla 
volební komise, jejíž roli zastupovala mandátová komise, zprávu o výsledcích volby delegátů 
PŠS na konferenci ŠSČR. 
 
Z 35 odevzdaných hlasů bylo 34 platných a 1 neplatný. Počet obdržených hlasů dle 
přiděleného čísla: 
 



1. Jan Hruška 33, 2. Jan Kovář 32, 3. Robert Wadura 30, 5. Vladimír Křivánek 27 
6. Luboš Drahotský 13, 7. Jakub Čmiko 21, 8. Lubomír Jakuš 5 
 
Volební komise tedy konstatovala, že konference PŠS zvolila delegáty na nadcházející 
konferenci ŠSČR ve složení Jan Hruška, Jan Kovář, Robert Wadura, Vladimír Křivánek a Jakub 
Čmiko, náhradníci Luboš Drahotský a Lubomír Jakuš. 
 
10. Informace STK k Přeboru Prahy družstev 2016-17 
 
J. Kovář informoval za STK o propozicích a rozlosování Přeboru Prahy družstev 2016-17, a to 
zejména:  

 Na webových stránkách byly k datu konference zveřejněny všechny soupisky. 

 Soupisky by byly zveřejněny dřív, ale bylo nutno vyřešit problémy s registracemi a 
hostováním, v zaslaných soupiskách byly časté chyby (např. 2 hráči na 4 soupiskách).  

 Povolení k hostování je nutno zaslat J. Kropíkovi do konce roku 2016. 

 Žádost o přeložení utkání zasílat J. Kropíkovi jako řídícímu orgánu (ne vedoucím 
skupin) a je nutno, aby ji odsouhlasila obě družstva (nejlépe poslat e-mailem 
J. Kropíkovi s kopií na kapitána hostí, který potvrdí, že souhlasí).  

 Do konce roku 2016 lze ve družstvech hrajících III. třídu dopsat na konec soupisky 
pouze nově registrovaného hráče.  

 
K. Zimák poděkoval J. Kropíkovi za práci pro STK, zejména v souvislosti s přípravou Přeboru 
Prahy družstev. Řada delegátů konference se k poděkování připojila. 
 
11. Diskuse 
 

 Jan Hruška představil nové webové stránky PŠS. 

 V. Křivánek pochválil webové stránky a dále upozornil, že v sobotu 17.12. je Otevřené 
mistrovství ČR v bleskovém šachu, do kterého je ještě možné se přihlásit. 

 
12. Zpráva návrhové komise 
 
Robert Wadura za návrhovou komisi zrekapituloval znění jednotlivých usnesení z konference 
(viz příloha). 
 
13. Usnesení  
 
Konference vyslechla přehled usnesení předložený návrhovou komisí. 
 
14. Závěr konference 
 
Jan Hruška poděkoval všem přítomným delegátům za účast a výkonnému výboru za jeho 
činnost a ukončil konferenci v 20:15. 
_____________________________________________ 
Zapsal Robert Wadura, sekretář PŠS 
Ověřil Jan Hruška, předseda PŠS 


