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

 

konané dne 6. 12. 2017 
v hrací místnosti šachového klubu Unichess (U Průhonu 24, Praha 7 - Holešovice) 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
 
1. Zahájení 
 
Konferenci PŠS zahájil v 18:08 předseda PŠS Jan Hruška, který přivítal všechny přítomné 
delegáty a v krátkosti informoval o technických a organizačních záležitostech. 
 
2. Schválení programu jednání a jednacího řádu 
 
18:11 J. Hruška informoval o programu schůze a jednacím řádu, který byl zveřejněn na 
webových stránkách PŠS. Konference schválila program a jednací řád vizuální většinou. 
 
3. Volba mandátové komise, pracovního předsednictva, návrhové komise a volební komise  
 
Za členy mandátové komise byli navrženi Miloslav Partl, Pavel Háse a Lubomír Jakuš – návrh 
byl přijat vizuální většinou. 
Do pracovního předsednictva byli navrženi Jan Hruška, Jan Kovář a Vladislav Pivoňka – návrh 
byl přijat vizuální většinou. Pracovní předsednictvo po poradě zvolilo předsedajícím 
konference PŠS Jana Hrušku. 
Do návrhové komise byli navrženi Luboš Drahotský, Robert Kubíček a Robert Wadura – návrh 
byl přijat vizuální většinou. 
Do volební komise byli navrženi Milan Petras, Tomáš Haase a Miroslav Školoud – návrh byl 
přijat vizuální většinou. 
 
4. Zpráva mandátové komise  
 
18:15 Miloslav Partl za mandátovou komisi informoval, že je přítomno 43 delegátů z 64 
(61,7%), a že je tedy konference usnášeníschopná. Počet delegátů byl mandátovou komisí 
průběžně aktualizován. 
 
5. Zpráva o činnosti PŠS, výkonného výboru a komisí v roce 2017 
 
18:17 Předseda PŠS Jan Hruška shrnul obsah zprávy o činnosti výkonného výboru PŠS, 
zejména plnění priorit VV: získávání dotací, centrální objednávku materiálu a otevřenou 
komunikaci s veřejností. Informoval, že v roce 2017 byla získána dotace od hl.m.Prahy pro 
oddíly na trenérskou činnost a materiál v celkové výši 200 tis. Kč. V této souvislosti zdůraznil 
nutnost splnění podmínek vyplývajících z této dotace, zejména včasného a správného 
vyúčtování. R. Wadura informoval o dalších možnostech získání dotací, zejména od MŠMT a 
městských částí hl.m. Prahy.  



J. Hruška dále informoval o tom, že na veškeré soutěže organizované PŠS jsou vypisována 
výběrová řízení, ale bohužel zájem není dostatečný a na některé soutěže se přihlásí jeden 
nebo žádný zájemce a je nutno oslovit konkrétní pořadatele. Výběrová řízení v těchto 
případech zbytečně čerpají omezené kapacity členů svazu. J. Hruška uvedl, že do budoucna 
se budou vypisovat výběrová řízení na soutěže pouze v případech, kdy bude více zájemců. 
Vyzval proto všechny přítomné delegáty, aby o tom informovali své členy, tj. aby potenciální 
pořadatelé proaktivně a dopředu avizovali svůj zájem pořádat příslušné soutěže. 
V závěru J. Hruška zahájil diskusi na téma dodatečných (zejména personálních) kapacit k 
dalšímu rozvoji pražského šachu. Informoval, že k uskutečnění dalších rozvojových plánů by 
PŠS potřebovalo pomoc dalších dobrovolníků. Jako alternativní možností by bylo dle J. 
Hrušky najmout administrativní sílu na rutinní činnosti (ale také pro podporu oddílů) s tím, že 
by se členové VV mohli věnovat rozvojovým projektům. J. Hruška vyzval delegáty k vyjádření 
svého názoru na tuto problematiku. 
V následné diskusi potvrdil M. Kamlach, že v jejich oddíle už nejsou další kapacity. J. 
Řehák  z USK navrhl zvýšit příspěvky. R. Marek položil otázku, kam by směřoval případný 
rozvoj. V této souvislosti navrhl postavit šachový dům (připravil projekt, bylo by potřeba 
sehnat finanční podporu). J. Hruška jako příklad dalšího rozvoje zmínil rozvoj webu a dalších 
komunikačních kanálů, užší spolupráce s rodiči a trenéry při rozvoji mládeže, proaktivní 
komunikace s magistrátem a městskými částmi ohledně dotací, vyhledávání prostor pro 
pořádání turnajů a potenciálně i hracích místností pro oddíly. J. Hruška dále uvedl, že pro 
aktualizaci webových stránek a psaní článků se pokoušel najít webmastera, ale za 
navrhovanou rozpočtovanou částku se to nepodařilo. P. Vaněk z Vyšehradu se nabídl, že 
formou daru zaplatí ½ ročních nákladů na webmastera. O. Vedral z Oázy potvrdil, že nejsou 
kapacity, ale na druhou stranu zdůraznil, že jejich oddíl funguje a pořádá velké množství akcí. 
Rovněž ocenil práci stávajícího VV. T. Haase z PORGu zpochybnil diskusi o kapacitách, 
protože si měl VV vše rozmyslet před tím, než kandidoval. P. Kopta z Kobylis navrhl rozeslat 
výzvu na mladé s výzvou, aby přispěli svojí činností pražskému šachu, zejména v oblasti 
nových technologií. P. Vaněk doporučil přejít k akci, nabídl částečnou kapacitu účetní z 
Vyšehradu. V. Veselý z Bohemians navrhl udělat anketu mezi oddíly, kam by měl směřovat 
další rozvoj. J. Hruška poděkoval za diskusi a uvedl, že chápe, že ani v oddílech nejsou 
dodatečné kapacity a přesunul možnou diskusi o nákupu externích kapacit na část, kdy bude 
diskutováno o rozpočtu.  
J. Hruška rovněž shrnul obsah Zpráv jednotlivých odborných komisí v roce 2017 tak, jak byly 
zveřejněny na webových stránkách PŠS. Zprávu komise rozhodčích prezentoval P. Háse, který 
upozornil na hlavní změny vyplývající z nových pravidel FIDE a pozval delegáty a ostatní 
zájemce na školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. tříd, které se bude konat 
9.12.2017 a kde budou tato nová pravidla vysvětlena detailně. R. Přibylová požádala komisi 
rozhodčích, aby se noví rozhodčí naučili pracovat se Swiss Managerem. P. Háse odpověděl, 
že příští rok proběhne školení rozhodčích 2. třídy, jehož povinnou součástí je školení Swiss 
Manageru, příp. zváží samostatné školení (pokud bude zájem a zdroje).  
 
6. Zpráva o hospodaření 
 
Hospodář PŠS Jan Kovář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2016, včetně výsledků účetní 
závěrky. Dále přednesl předběžnou zprávu o hospodaření za 2017 s předpokládaným 
schodkem ve výši 29.832 Kč oproti plánovanému schodku ve výši 106.550 Kč. Účetní závěrka 



za rok 2016 byla schválena (přítomno 43 delegátů: pro 41, proti 0, zdrželi se 2), předběžnou 
zprávu za rok 2017 vzala Konference na vědomí. 
 
V této souvislosti R. Přibylová navrhla posunout termín konference na jaro, aby se účetní 
závěrka stihla včas schválit a zveřejnit ve spolkovém rejstříku (do 30.6.). R. Wadura ověří 
termíny stanovené příslušnou legislativou (předběžně vyslovil názor, že zveřejnit účetní 
závěrku stačí do konce následujícího roku). 
 
 
7. Zpráva revizní komise  
 
Předseda revizní komise (RK) Miloslav Partl přednesl Zprávu RK za rok 2016. 
 
8. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2018 a úprava členských příspěvků PŠS na rok 2018 
 
20:05 Hospodář PŠS Jan Kovář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PŠS na rok 2018 
s plánovaným schodkem 84.200 Kč. Tento schodek je způsoben především akcemi pro děti a 
mládež v komisi mládeže a též komunikačními aktivitami v KMK. Schodek bude pokryt 
z finančních prostředků PŠS.  
 
V návaznosti na diskusi v bodě 5. navrhl M. Petras z ŠK Bohnice navýšit náklady v bodě 6.12 
správa webu na 40 tis. Kč a navýšit příspěvky dospělým aktivním na 200 Kč. P. Matějka 
z Bohemians namítl, že ke zvýšení příspěvků nemají delegáti mandát od členů. J. Řehák z USK 
navrhl navýšit příspěvky dospělým aktivním o 50 Kč na 150 Kč. J. Hruška za Unichess navrhl 
navýšit rozpočet o mzdové náklady na dodatečné administrativní síly (včetně správy webu) o 
80 tis. Kč, které budou financovány z rezervy. V reakci na návrhy J. Hrušky a J.Řeháka stáhl 
M. Petras oba svoje návrhy. 
 
O pozměňovacích návrzích se hlasovalo v tomto pořadí: 
 
Úprava na straně nákladů: 
 

 Návrh J. Hrušky: navýšení mzdových nákladů na dodatečné administrativní síly o 80 tis. 
Kč – Návrh byl schválen (přítomno 44 delegátů: pro 31, proti 9, zdrželi se 4) 

 
Úprava na straně výnosů: 
 

 Návrh J. Řeháka: navýšení členských příspěvků pro dospělé na rok 2018 o 50 Kč na 150 Kč 
– Návrh byl zamítnut (přítomno 44 delegátů: pro 19, proti 24 zdrželi se 1) 

 
Konference schválila návrh, aby v příštím kalendářním roce 2018 byly krajské členské 
příspěvky stejné jako v roce 2017, tedy ve výši 100 Kč (dospělí), 50 Kč (mládež do 18 let, 
důchodci nad 65 let) a 20 Kč (děti do 10 let) (pro návrh bylo 34 z 44 delegátů). 
 



Následně konference hlasovala o návrhu rozpočtu ve znění předloženém J. Kovářem a 
upraveném o pozměňovací návrh J. Hrušky: návrh byl schválen (přítomno 43 delegátů: pro 
39, proti 4, zdrželi se 0). 
 
 
9. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 
 
Na delegáty PŠS na konferenci Šachového svazu České republiky (ŠSČR) konanou 24.2.2018 
v Havlíčkově Brodě předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Jan Hruška, Jan Kovář, 
Robert Wadura, Luboš Drahotský, Miloš Partl a Vladimír Křivánek. 
 
Volba delegátů PŠS na konferenci ŠSČR proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo 
rozdáno 43 a odevzdáno 41 hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát max. 5 hlasů). 
Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby delegátů PŠS na konferenci 
ŠSČR: 

 

 Jan Hruška – 35 hlasů 

 Jan Kovář - 35 hlasů 

 Robert Wadura - 34 hlasů 

 Vladimír Křivánek - 29 hlasů 

 Luboš Drahotský - 19 hlasů 

 Miloslav Partl - 23 hlasů 
 
Volební komise tedy konstatovala, že konference PŠS zvolila delegáty na nadcházející 
konferenci ŠSČR ve složení Jan Hruška, Jan Kovář, Robert Wadura, Vladimír Křivánek a 
Miloslav Partl, náhradník Luboš Drahotský. 
 
10. Volba k doplnění stavu revizní komise 
 
Vzhledem k rezignaci Cedrika Haškovce z členství v revizní komisi bylo nutno zvolit třetího 
člena RK v doplňkových volbách. Svou kandidaturu předložili Václav Soukup a Roman Marek.  
Volba člena RK PŠS proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 43 a 
odevzdáno 40 hlasovacích lístků.  
 
Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích: Václav Soukup 28 hlasů a Roman 
Marek 11 hlasů, 1 hlas neplatný. Volební komise proto konstatoval, že třetím členem RK PŠS 
byl zvolen Václav Soukup. 
 
11. Informace STK k Přeboru Prahy družstev 2017-18 
 
J. Kovář informoval za STK o propozicích a rozlosování Přeboru Prahy družstev 2017-18, a to 
zejména:  

 Rozlosování bylo z důvodu onemocnění J. Kropíka opožděno, bude provedeno příští 
týden a zveřejnění na webových stránkách bude oznámeno e-mailem.  

 Povolení hostování je nutno zaslat J. Kropíkovi do konce roku 2017. 



 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 2017 lze dopsat pouze nově registrovaného hráče do III. třídy na 
konec soupisky.  

 Byly zvýšeny pokuty za přestupky, které nejvíce narušují kvalitu soutěží.  
 
12. Diskuse a různé 
 

 R. Přibylová za PORG navrhla STK zvážit posunutí termínu pro přihlášky družstev tak, aby 
bylo v době uzávěrky ligových soutěží jasno, jaké pražské soutěže budou jednotlivá 
družstva hrát (kauza GROP). V následující diskuzi s tímto návrhem vyjádřil nesouhlas O. 
Vedral z Oazy – J. Kovář odpověděl, že STK zváží technické možnosti, připraví odpovídající 
varianty řešení a provede anketu mezi oddíly. 

 M. Přibyl navrhl zaznamenávat partie Přeboru Prahy družstev. Dále navrhl zavedení 
inkrementu v Přeboru Prahy družstev a posílat výsledků na FIDE ELO po měsících. STK již 
uvedené připomínky v minulosti řešila a zavedení inkrementu vzhledem k zavíracím 
dobám některých hracích místností není možné. Zaznamenávání partií před několika lety 
odmítly oddíly hrající v přeborové skupině, STK se těmito návrhy bude znovu zabývat. 

 M. Přibyl se rovněž obrátil na TMK s námitkou proti zařazení svých dětí pouze na Listinu 
talentů B z důvodu jejich neúčasti na celorepublikových soutěžích dětí. V. Rut odpověděl 
za nepřítomného R. Kubíčka, že tak bylo rozhodnuto na základě předem stanovených a 
zveřejněných kritérií, a že rozdíl v podpoře dětí na Listině A a B není velký.  

 P. Rychtecký požádal STK o dřívější oznamování výše pokut ze soutěží družstev, aby je 
bylo možné včas zaúčtovat. 

 R. Přibylová navrhla více motivovat ženy hrající Přebor Prahy jednotlivců (např. ocenit, 
když se zúčastní). J. Kovář sdělil, že do budoucna půjde STK cestou spojení Přeborů Prahy 
mužů a žen. 

 Delegáti se shodli, že nové webové stránky Šachové svazu České Republiky jsou velice 
špatné a nepřehledné. J. Hruška jim doporučil se obrátit přímo na webmastera Radima 
Borůvku, příp. Martina Petra s konkrétními připomínkami. 

 
13. Zpráva návrhové komise 
 
R. Wadura za návrhovou komisi zrekapituloval znění jednotlivých usnesení z konference (viz 
příloha) a rovněž další úkoly pro VV a členy jednotlivých komisí: 
 

 VV: uskutečnit anketu mezi oddíly o směrech a zdrojích (kapacitách) dalšího rozvoje PŠS; 

 R. Wadura: ověřit termíny pro schválení a zveřejnění účetní závěrky; 

 KR: zjistit zájem a možnosti pro organizaci školení na Swiss Managera; 

 STK: zvážit posunutí termínu pro přihlášky družstev v pražských soutěžích, 
zaznamenávání a zveřejňování partií Přeboru Prahy družstev a znovu zvážit posílání 
výsledků na FIDE ELO po měsících; dřívější oznamování výše pokut ze soutěží družstev. 
 
 

 



14. Usnesení  
 
Konference jednomyslně odsouhlasila text usnesení předložený návrhovou komisí. 
 
14. Závěr konference 
 
Jan Hruška poděkoval všem přítomným delegátům za účast a ukončil konferenci v 21:45. 
_____________________________________________ 
Zapsal Robert Wadura, sekretář PŠS 
Ověřil Jan Hruška, předseda PŠS 


