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

 

konané dne 9. 12. 2019 
v hrací místnosti šachového oddílu SK Oáza Praha (Jeremenkova 106, Praha 4, 140 00) 

 

Přítomni: viz prezenční listina v příloze 
 
1. Zahájení 
 
Konferenci PŠS zahájil v 18:09 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, které byly zveřejněny na 
webových stránkách PŠS. J. Hruška zároveň navrhl doplnit do programu bod o potvrzení 
kooptace Přemysla Hrbka do VV. Konference schválila upravený program a jednací řád 
vizuální většinou. 
 
3. Volba mandátové komise, pracovního předsednictva, návrhové komise a volební komise  
 
Za členy mandátové komise byli navrženi Pavel Háse, Robert Kubíček a Milan Paulovič – 
návrh byl přijat vizuální většinou. 
Do pracovního předsednictva byli navrženi Jan Hruška, Jan Kovář a Vladislav Pivoňka – návrh 
byl přijat vizuální většinou. Pracovní předsednictvo zvolilo předsedajícím konference PŠS 
Jana Hrušku. 
Do návrhové komise byli navrženi Jakub Čmiko, Miroslav Kamlach a Robert Wadura – návrh 
byl přijat vizuální většinou. 
Do volební komise byli navrženi Pavel Kopta, Tereza Krmelová a Václav Soukup – návrh byl 
přijat vizuální většinou. 
 
4. Zpráva mandátové komise  
 
18:19 Pavel Háse za mandátovou komisi informoval, že je přítomno 50 delegátů z 68 (73,5%), 
a že je tedy konference usnášeníschopná. Počet delegátů byl mandátovou komisí průběžně 
aktualizován. 
 
5. Zpráva o činnosti PŠS, výkonného výboru a komisí v roce 2019 
 
18:20 Před zprávou o činnosti PŠS pozdravil konferenci přítomný zástupce VV ŠSČR Martin 
Petr. Ve svém příspěvku poděkoval všem, kteří na úrovni krajů a oddílů věnují svůj čas 
organizaci šachové hry. 
 
Následně předseda PŠS Jan Hruška shrnul obsah zprávy o činnosti výkonného výboru PŠS: 
Došlo ke zvýšení počtu členů (celkem 1.561) oproti loňskému roku o 100, zejména dětí do 10 



let (16) a mládeže (64), což je určitě pozitivní trend. Nárůst počtu mládeže se projevuje i účastí 
na mistrovských turnajích mládeže, kde hrací místnosti přestávají kapacitně stačit.  
 
K 30.6.2019 zanikly 2 oddíly, které nebyly zapsanými spolky (PORG a GPJP) a z členů se stali 
individuální členové. Nově vznikl oddíl Šachy Leonardo (při DDM v Horních Měcholupech).  
 
Z hlavních cílů se v roce 2019 podařilo zajistit vyúčtování dotace hl. m. Prahy pro oddíly 
pracující s mládeží za sezónu 2018-19 a získat novou dotaci na sezónu 2019-20 ve výši o 
dvojnásobek (500 tis Kč). V této souvislosti upozornil J. Hruška na to, že dotaci je možné 
vyúčtovat pouze pro trenérskou činnost (tedy ne pro turnaje) konanou výhradně na území hl. 
m. Prahy. PŠS rovněž informoval oddíly pracující s mládeží i o dalších možnostech získání 
dotací, zejména od MŠMT (Můj klub) a od ŠSČR (Podpora kroužků). 
 
U cíle zastupitelnosti v rámci STK se pokročilo s analýzou a standardizací činností při přípravě 
přeboru Prahy družstev, ale ještě nedošlo k posunu k zajištění plné zastupitelnosti za J. 
Kropíka. Nicméně, J. Kropík zlepšil soupisku pro soutěže družstev i s automatickým 
doplňováním ELO. R. Pospěch upozornil na chyby v soupisce, J. Hruška mu doporučil 
kontaktovat přímo J. Kropíka. Díky standardizaci soupisek a dřívějšímu termínu pro registrace a 
zaslání hostování se podařilo provést rozlosování, které je už zveřejněno na webových stránkách. 

 
Ohledně profesionalizace činnosti PŠS: J. Prokopová v průběhu roku 2019 neměla kapacitu pro 
činnost pro PŠS (z důvodu vytížení v celorepublikové komisi rozhodčích a v evropské federaci 
rozhodčích). Možnost spolupracovat byla dále diskutována s V. Souralovou a J. Kolašínem, ale 
i oni nakonec z kapacitních důvodů spolupráci odmítli. 
 
Přehled dotací: 
 

Dotace Zažádáno Obdrženo Vyúčtováno Vráceno 

Přebor Prahy 2017 117.000 Kč 0 Kč N/A  

Trénink mládeže v oddílech 17-18 1.043.000 200.000 Kč 200.000 Kč  

Přebor Prahy 2018 64.000 Kč 0 Kč N/A  

Trénink mládeže v oddílech 18-19 1.020.000 Kč 240.000 Kč 238.218 Kč 1.782 Kč 

Propagace/Festival SVČ 2018 56.500 Kč 56.500 Kč 56.500 Kč  

Trénink mládeže v oddílech 19-20 1.380.000 Kč 500.000 Kč k 30.6.2020  

Trénink mládeže v oddílech 20-21 1.200.000 Kč 
Rozhodnutí do 

29.2.2020 
  

CELKEM 4.880.500 996. 500 Kč 494.718 Kč 1.782 Kč 



  
J. Hruška s odkazem na výše uvedený přehled (a další dotace, zejména MŠMT) zdůraznil, že 
věnovat se dětem má pro oddíly významný přínos. R. Marek se zeptal na možnosti dotace pro 
seniory a Mistrovství seniorů pro příští rok, které se bude konat v Praze. J. Hruška odpověděl, 
že je dotace koncipována pro organizátory, a ne pro účastníky. Dodal, že prostředky pro 
podporu seniorů lze hledat v dotačních programech jednotlivých pražských částí. 
 
Cíle VV na další rok zůstávají stejné: pokračování v získávání a vyúčtování dotací, zajištění 
zastupitelnosti v STK a automatizace některých činností PŠS a jeho poloprofesionalizace. 
 
Dále J. Hruška zrekapituloval hlavní témata ze zpráv jednotlivých odborných komisí v roce 
2019 tak, jak byly zveřejněny na webových stránkách PŠS: 
 
STK 

− byly uspořádány mistrovské soutěže jednotlivců a družstev 
− elektronické přihlášky a vyšší proces automatizace přípravy soutěží družstev 
− losování soutěže družstev již je na webových stránkách. 

 
Komise rozhodčích 

− konal se 1 seminář a 1 školení 
− seminář s rozdělením zápasů soutěže družstev se bude konat 4.1.2020. 

 
J. Hruška upozornil na probíhající diskusi na VV s cílem zlepšit znalosti pravidel v oddílech –
jedním z navrhovaných řešení bylo i povinné školení pro kapitány družstev, kteří zastupují 
rozhodčího v nižších soutěžích. Další variantou bylo bezplatné školení bez certifikace. 
Diskutovány byly i krátké články o pravidlech na webových stránkách. Prozatím nedošlo ke 
konečnému rozhodnutí a VV se uvedeným tématem bude dále zabývat. 
 
R. Marek upozornil na neschválení školení rozhodčích pro ŠK Praha 4. P. Háse vysvětlil důvody 
pro neschválení (školení se nemohl zúčastnit nikdo z KR a nebyla zaručena regulérnost 
školení).  
 
Komise mládeže 

− byly uspořádány mistrovské soutěže jednotlivců a družstev, 
− KM se rozhodla u soutěží jednotlivců pro návrat k systému kvalifikací (rapid tempo) 

s finálovým turnajem vážným tempem (dle požadavku ŠSČR). 
 
TMK 

− výrazně větší aktivita TMK díky novému předsedovi Přemyslu Hrbkovi 
− aktualizace principů podpory mládeže, které oceňují ochotu na sobě pracovat (nově 

kategorie krajské reprezentace a krajský výběr) 
− hlavní trenéři Sergej Berezjuk, Lukáš Vlasák a Jiří Tůma 
− zorganizováno bylo 6 soustředění, zúčastnilo se 72 dětí, 30 tréninkových dní 
− P. Hrbek informoval o strategii: důraz na účast na turnajích pro děti z velkých oddílů a 

soustředění pro děti z menších oddílů. Příští rok se plánuje zaměřit na školení trenérů, 
uvítal by zpětnou vazbu. 

 



KMK 
− komunikace na webových stránkách (39 článků) 
− průběžně byl aktualizován kalendář turnajů (200 akcí) 
− proběhla debata a simultánka s velmistrem Jansou 
− na festivalu Sporťáček byl jako každý rok šachový stánek, letos ho navštívil i premiér  

A. Babiš 
− byla podpořena akce Díky trenére zajištěním dětí pro simultánku (K. Handlíř obsadil 

4. místo). 
 
KD – viz informace o získaných dotacích výše 
 
6. Zpráva o hospodaření 
 
Hospodář PŠS Jan Kovář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2018 s finálním účetním 
výsledkem – zisk ve výši 5.237 Kč (během loňské konference bylo předpokládán zisk 5 tis. Kč).  
 
Dále Jan Kovář přednesl předběžnou zprávu o hospodaření za 2019 s předpokládaným ziskem 
ve výši 5.555 Kč (už po předpokládaném rozdělení částky 40 tis. Kč oddílům) oproti 
plánovanému schodku ve výši 100 tis. Kč. Upozornil na navýšení výnosů přes 1 mil. Kč (díky 
dotacím). R. Kubíček upozornil na rozdíl v návrhu rozpočtu na rok 2019 u položky 1.1. Bylo mu 
vysvětleno, že jím zmiňovaný dokument byl návrh, který byl loňskou konferencí změněn 
(snížení položky 1.1 o 100 tis. Kč). Vzhledem k transparentnosti se už jednou zveřejněné 
dokumenty neupravují, proto je i nadále na webových stránkách návrh v původní verzi. 
Schválený rozpočet PŠS byl zveřejněn na počátku roku na webu PŠS a dokument k letošní 
konferenci obsahoval schválený rozpočet. 
 
J. Kovář krátce prošel čerpání rozpočtu a důvody přebytku (zejména nevyčerpání mzdových 
nákladů na administrativní podporu, nákladů na rozvoj webových stránek, příspěvek ŠSČR a 
nedočerpání některých dalších menších položek). Jak bylo slíbeno na loňské konferenci, 
případný přebytek nad 20 tis. Kč (pro rok 2019 částka 40 tis. Kč) bude přerozdělen oddílům, 
které aktivně podporují šachový život v Praze tím, že organizují turnaje i pro hráče z jiných 
oddílů a tyto turnaje jsou zveřejněny v kalendáři PŠS. Rovněž J. Kovář prezentoval návrh 
rozdělení na rok 2019 a požádal oddíly o kontrolu a případné reklamace. 
 
7. Zpráva revizní komise za rok 2018 a předběžná zpráva za rok 2019  
 
V roce 2019 fungovala RK ve složení předsedkyně R. Přibylová, členové J. Nový, V. Soukup. Její 
členové se pravidelně účastnili jednání VV.  
 
Zprávu RK zveřejněnou na webových stránkách za rok 2018 a předběžnou zprávu za rok 2019 
přečetla předsedkyně revizní komise Růžena Přibylová.   
 
Ke zprávě a zejména k navrženému usnesení se vyjádřil J. Hruška. Jednak upozornil na 
nepřesnosti ve zprávě týkající se počtu jednání výboru a komisí a rozporoval též navržená 
usnesení na úpravy webových stránek, protože většina požadovaných informací je na 
stránkách dostupná již cca 6 měsíců. Bod týkající se registrace uživatelů na webových 
stránkách je nutno detailněji zanalyzovat a ověřit  jejich technickou realizovatelnost v rámci 



rozpočtu. Po vyjádření VV ke zprávě RK byly po diskusi přeformulovány návrhy RK na jeden, a 
to ve znění: „Konference ukládá příslušným orgánům PŠS zlepšit webové stránky PŠS na 
základě podnětů RK.“ SCHVÁLENO (pro 43, proti 0, zdrželo se 7). 
 
8. Schválení účetní závěrky  
 
Dále se J. Hruška dotázal RK, zda s ohledem na uvedené výhrady ve zprávě doporučuje 
konferenci schválit účetní závěrku za rok 2018 tak, jak byla předložena VV, a RK po krátké 
poradě potvrdila, že ano. 
 
Následně byla účetní závěrka za rok 2018 jednomyslně schválena, předběžnou zprávu o 
hospodaření za rok 2019 vzala Konference na vědomí. 
 
9. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2020  
 
Hospodář PŠS Jan Kovář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PŠS na rok 2020. Náklady na 
administrativní výpomoc byly sníženy na 40 tis. Kč, některé další položky byly aktualizovány 
s ohledem na skutečné čerpání v roce 2019. Návrh rozpočtu počítá s celkovým schodkem ve 
výši 71.100 Kč. 
 
10. Schválení rozpočtu PŠS na rok 2020 a zachování členské příspěvky PŠS na rok 2020 
 
Bylo hlasováno o rozpočtu na rok 2019, který byl jednomyslně schválen (pro 50, proti 0, zdrželi 
se 0). Rovněž bylo jednomyslně schváleno zachování členských příspěvků na rok 2020 ve 
stávající výši – 150 Kč (dospělí), 75 Kč (mládež do 18 let, důchodci nad 65 let) a 50 Kč (děti do 
10 let). 
 
 
11. Doplňková volba Přemysla Hrbka do VV 
 
Vzhledem k odstoupení V. Ruta z funkce člena VV dne 3.1.2019 byl VV kooptován s účinností 
k 22.3.2019 P. Hrbek. Konferenci byl proto předložen VV návrh na potvrzení kooptace – 
doplňkovou volbu P. Hrbka za člena VV (pro 48, proti 0, zdrželi se 2). 
 
12. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 
 
Na delegáty PŠS na konferenci Šachového svazu České republiky (ŠSČR) konanou 29.2.2020 
v Havlíčkově Brodě předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Jan Hruška, Jan Kovář, 
Robert Wadura, Luboš Drahotský, Jakub Čmiko, Vladimír Křivánek a Roman Marek. 
 
Volba delegátů PŠS na konferenci ŠSČR proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo 
rozdáno 50 hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát max. 6 hlasů). Následně přednesla 
volební komise zprávu o výsledcích volby delegátů PŠS na konferenci ŠSČR: 
 
Hruška Jan - 44 
Kovář Jan - 45 
Křivánek Vladimír - 43 



Drahotský Luboš - 43 
Marek Roman - 26 
Čmiko Jakub - 38 
Wadura Robert – 22 
 
Volební komise tedy konstatovala, že konference PŠS zvolila delegáty na nadcházející 
konferenci ŠSČR ve složení Jan Hruška, Jan Kovář, Vladimír Křivánek, Luboš Drahotský, Jakub 
Čmiko, Roman Marek, náhradník Robert Wadura. 
 
15. Informace STK k Přeboru Prahy družstev 2019-20 
 
J. Kovář informoval ohledně Přeboru Prahy družstev 2019-20, a to zejména:  

− rozlosování je dostupné na webových stránkách PŠS 
www.prazskysach.cz/dospeli/druzstva. 

− u většiny družstev bylo nutno urgovat předběžné potvrzení o účasti v soutěžích. 

− jako v loňském roce platí i letos, že žádost o přeložení utkání je nutné zasílat J. Kropíkovi 
jako řídícímu orgánu (ne vedoucím skupin) a musí ji odsouhlasit obě družstva (nejlépe 
poslat e-mailem J. Kropíkovi s kopií na kapitána hostí, který potvrdí, že souhlasí) 

− zdůraznil, že přípravu rozlosování urychluje používání doporučeného formátu soupisek, 
což ne všechna družstva dodržela 

− doporučil aby při udělení souhlasu s hostováním si oddíly kontrolovaly, zda hráč nebude 
hrát ve stejné třídě i v mateřském oddílu 

− STK hledá zájemce o vedení skupin. 
 
R. Pospěch se zeptal, k čemu je označení „volných hráčů“ a navrhl ho zrušit. Bylo mu 
odpovězeno, že je to z důvodu toho, aby v různých soutěžích nehrála družstva ve stejném 
složení, a že by to vyžadovalo změnu Soutěžního řádu, což je nepravděpodobné. 
 
Dále R. Pospěch upozornil, že v některých hracích místnostech jsou nevyhovující podmínky 
(tma, chladno/teplo). P. Háse odpověděl, že posouzení, zda je místnost způsobilá, je na 
rozhodnutí rozhodčího. J. Kovář doporučil uvádět stížnosti na hrací místnost do zápisu, aby 
se tím STK mohla zabývat. Na druhou stranu J. Kovář připustil, že v dnešní době není snadné 
sehnat hrací místnost. R. Marek připomněl, že místnost, kde se hrají šachy, musí splňovat 
hygienické normy pro pobytové prostory (jako např. kanceláře). L. Drahotský odvětil, že to 
ale vyžaduje certifikovaný přístroj a vyškolenou obsluhu. J. Hruška diskusi uzavřel s tím, že 
tyto záležitosti projedná VV na svém příštím jednání.  
 
J. Tolar dále uvedl, že v loňském roce se ve II. třídě dostavil nenominovaný rozhodčí, který 
rozhodoval a v zápase navíc hrál (za hosty). P. Háse odpověděl, že rozhodnutí, kdo bude 
v zápase rozhodčím (pokud není nominován KR) je v kompetenci kapitánů obou družstev. 
 
13. Diskuse a různé 
 

− J. Tolar navrhl zavést v soutěžích jednotlivců systém s 3 body za vítězství, aby 
nedocházelo k domluveným remízám. VV zváží, zda tento bod navrhne k jednání na 
konferenci ŠSČR. 

http://www.prazskysach.cz/dospeli/druzstva


− P. Hrbek kritizoval organizaci Mistrovství Čech, zejména přesuny dětí po frekventované 
silnici a kvalitu jídla a ubytování. 
 

14. Zpráva návrhové komise 
 
Robert Wadura za návrhovou komisi zrekapituloval znění jednotlivých usnesení z konference 
(viz příloha). Roman Marek navrhl doplnit do usnesení úpravu programu přidáním bodu 
týkající se doplňkové volby P. Hrbka za člena VV. 
 
15. Usnesení  
 
Konference vzala na vědomí přehled usnesení předložený návrhovou komisí. 
 
16. Závěr konference 
 
Jan Hruška poděkoval všem přítomným delegátům za účast a ukončil konferenci v 22:10. 
_____________________________________________ 
 
Zapsal Robert Wadura, sekretář PŠS 
Ověřil Jan Hruška, předseda PŠS 


