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

 

konané dne 7. 12. 2021 
v hrací místnosti šachového klubu Oáza (Jeremenkova 106, Praha 4, 140 00) 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina v příloze 
 
1. Zahájení 
 
Konferenci PŠS zahájil v 18:11 předseda PŠS Jan Hruška, který přivítal všechny přítomné 
delegáty a v krátkosti informoval o technických a organizačních záležitostech. 
 
2. Schválení programu jednání, jednacího a volebního řádu 
 
18:13 J. Hruška informoval o programu schůze a volebním a jednacím řádu, které byly 
zveřejněny na webových stránkách PŠS. Konference schválila program, jednací a volební řád 
vizuální většinou. 
 
3. Volba mandátové komise, pracovního předsednictva, návrhové komise a volební komise  
 
Za členy mandátové komise byli navrženi Přemysl Hrbek, Luboš Drahotský 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 zvolilo předsedajícím konference PŠS 
Jana Hrušku. 
Do návrhové komise byli navrženi Hana Pirklová, Kilián Slovák a Robert Wadura – návrh byl 
přijat vizuální většinou. 
Do volební komise byli navrženi Pavel Kopta, Jakub Čmiko a Lukáš Daňhel – návrh byl přijat 
vizuální většinou. 
 
4. Zpráva mandátové komise  
 
18:19 Přemysl Hrbek za mandátovou komisi informoval, že je přítomno 46 delegátů z 68 
(67,6%), a že je tedy konference usnášeníschopná. Počet delegátů byl mandátovou komisí 
průběžně aktualizován. 
 
5. Zpráva o činnosti PŠS, výkonného výboru a komisí v roce 2021 
 
18:20 Předseda PŠS Jan Hruška shrnul obsah zprávy o činnosti výkonného výboru PŠS: Počet 
celkových členů vzrostl, nicméně počet aktivních členů poklesl. Snížil se zejména počet dětí do 
10 let, které částečně přešly do mládeže. Rovněž se snížil počet výdělečně činných hráčů. 
Uvedené poklesy jsou zřejmě způsobeny pandemií COVID, kdy nebylo možné částečně 
realizovat šachové akce na živo a někteří šachisté začali hrát pouze online.  
 



Z hlavních cílů se v roce 2021 podařilo zajistit vyúčtování dotace hl. m. Prahy pro oddíly 
pracující s mládeží za sezónu 2020-21 a získat novou dotaci na sezónu 2021-22 ve výši 290 
tis. Kč. Čeká se na vyhodnocení dotace hl.m.Prahy na 2. pol. 2022.  
 
PŠS rovněž informoval oddíly pracující s mládeží i o dalších možnostech získání dotací, zejména 
od NSA (Můj klub) a od ŠSČR (Podpora kroužků). 
 
Cíl zlepšení webových stránek se nesplnil z důvodu nedostatečné kapacity. 
  
Komise rozhodčích: Konalo se školení rozhodčích. Pavel Háse nadále nebude pokračovat ve 
výkonném výboru, ale pouze v komisi rozhodčích. Obecně ubývá počet rozhodčích. Seminář 
před soutěžemi družstev se bude konat 8.1.2022. 
 
Komise mládeže: 

− V sezóně 2020/21 se odehrály Přebory Prahy v online bleskovém šachu, v rapid šachu, 
i ve vážném šachu.  

− Je nedostatek pořadatelů.  

− V sezóně 2021/22 probíhá Přebor Prahy starších žáků. 
 
Komise pro marketing a komunikaci 

− Průběžně komunikovala o událostech na webových stránkách (30 článků). Průběžně 
aktualizovala kalendář turnajů na webových stránkách (130 akcí). Komunikace s 
veřejností (běžná komunikace včetně akce Sporťáček) 

 
Komise pro dotace  

− Zajistila vyúčtování loňské dotaci od MHMP. 

− Zpracovala rozdělení dotace pro oddíly ve výši 290 tis. Kč.  

− Zpracovala žádost o novou dotace 2. pol. 2022.  

− Podpora oddílů v dalších dotacích. 
 
TMK/TCM: 

− I přes omezení způsobené COVID 19 se podařilo uskutečnit 6 akcí, za účasti 21 dětí ze 
7 oddílů. 

 

V průběhu jednání se na konferenci dostavila zástupkyně ŠSČR – Venuše Souralová. 
Informovala, že se hledá koordinátor Šachu do škol pro Prahu, a že už byly uhrazené faktury 
za Šachy do škol. Školy často hledají trenéry, v tom by jim byla nápomocná komunikace 
s oddíly. Je potřeba pracovat s mládeží. 
 
6. Zpráva o hospodaření 
 
Hospodář PŠS Jan Kovář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2020 s finálním účetním 
výsledkem zisk ve výši 215 tis. Kč (rozpočet: -71 tis. Kč).  
 
Dále informoval o očekávaném hospodářském výsledku za rok 2021: cca -119 tis. Kč (rozpočet: 
-257 500 Kč).  



 
 
Krátce shrnul důvody snížení schodku (nevyčerpání mzdových nákladů na administrativní 
podporu, rozvoj webových stránek, příspěvek ŠSČR a nedočerpání některých dalších menších 
položek).  
 
7. Zpráva revizní komise  
 
Růžena Přibylová přednesla zprávu revizní komise: 

− Zástupci revizní komise byli v roce 2021 zváni na schůze Výkonného výboru PŠS, 
kterých se pravidelně účastnili. Zápisy z jednání Výkonného výboru byly zveřejněny na 
webu PŠS. 

− Namátková kontrola účetních dokladů za rok 2020 proběhla na PTÚ 11. 11. 2021. 
Doklady letošního roku byly v den kontroly k nahlédnutí pouze za 1. čtvrtletí. 

− Revizní komise na své schůzi též projednala účetní závěrku za rok 2020 a konstatovala, 
že účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy. Přílohy k účetní závěrce 
jsou zpracovány za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. 

 
8. Schválení účetní závěrky a členských příspěvků PŠS na rok 2022 
 
Následně byla účetní závěrka za rok 2020 jednomyslně schválena, předběžnou zprávu za rok 
2021 vzala Konference na vědomí. 
 
Konference schválila návrh, aby v příštím kalendářním roce 2021 zůstaly krajské členské 
příspěvky beze změny, a to ve výši 150 Kč (dospělí), 75 Kč (mládež do 18 let, důchodci nad 65 
let) a 50 Kč (děti do 10 let). (zdrželo se 6) 
 
9. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2022  
 
Hospodář PŠS Jan Kovář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PŠS na rok 2022 se schodkem 
98,1 t. Kč. Náklady na administrativní výpomoc byly sníženy o 10 tis. na 30 tis. Kč. 
 
10. Schválení rozpočtu PŠS na rok 2022 
 
Hlasováno o rozpočtu na rok 2022, který byl jednomyslně schválen. 
 
11. Představení kandidátů pro VV a RK PŠS 
 
Pro volbu nového VV se přihlásil pouze jeden tým vedený Janem Hruškou ve složení Hruška 
(předseda), Jan Kovář (místopředseda) a členové Přemysl Hrbek, Jan Kropík, Vladislav 
Pivoňka, Robert Wadura.  Jan Hruška tým krátce představil. 
 
Jako kandidáti na členy RK se přihlásili Růžena Přibylová, Václav Soukup, Josef Nový a Martin 
Řehák.  
 
 
 



12. Volba členů výkonného výboru PŠS 
 
Volba výkonného výboru proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 48 
hlasovacích lístků. Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby výkonného 
výboru: 
 
Tým Hruška 37 hlasů 
11 volebních lístků bylo neoznačeno 
 
Volební komise konstatovala, že konference PŠS zvolila nový výkonný výbor PŠS ve složení: 
předseda Jan Hruška, místopředseda Jan Kovář, členové výkonného výboru Přemysl Hrbek, 
Jan Kropík, Vladislav Pivoňka a Robert Wadura. 
 
13. Volba členů revizní komise a zpráva volební komise 
 
Volba revizní komise proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 48 
hlasovacích lístků. Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby revizní 
komise: 
 
Růžena Přibylová 39 hlasů 
Václav Soukup 39 hlasů  
Josef Nový 31 hlasů 
Martin Řehák 21 hlasů 
 
Volební komise konstatovala, že konference PŠS zvolila novou revizní komisi PŠS ve složení:  
Růžena Přibylová, Václav Soukup, Josef Nový. 
 
14. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 
 
Na delegáty PŠS na konferenci Šachového svazu České republiky (ŠSČR) konanou 5.3.2022 
v Pardubicích předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Jan Hruška, Jan Kovář, Luboš 
Drahotský, Jakub Čmiko, Lubomír Jakuš a Martin Řehák. 
 
Volba delegátů PŠS na konferenci ŠSČR proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo 
rozdáno 48 hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát hlas max. 5 kandidátům). Následně 
přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby delegátů PŠS na konferenci ŠSČR: 
 
Jan Hruška 46 
Jan Kovář 44 
Luboš Drahotský 44 
Jakub Čmiko 38 
Martin Řehák 24 
 
Lubomír Jakuš 17 
 



Volební komise tedy konstatovala, že konference PŠS zvolila delegáty na nadcházející 
konferenci ŠSČR ve složení Jan Hruška, Jan Kovář, Luboš Drahotský, Jakub Čmiko  a Martin 
Řehák, náhradník Lubomír Jakuš. 
 
15. Informace STK k Přeboru Prahy družstev 2021-22 
 
J. Kovář informoval o propozicích a rozlosování Přeboru Prahy družstev 2021-22, a to 
zejména:  

− Před začátkem soutěží se musí rozhodnout mezi standardní a zkrácenou variantou. 

− Pokud se začne do prvních 3 týdnů, tak se bude hrát zřejmě dlouhá varianta (posune 
se začátek a neodehraná kola se odloží po konci). Pokud by se muselo odložit 4 a více 
kol, pak by se hrála zkrácená verze. 

− Domácí oddíl je povinen informovat o přísnějších COVID podmínkách, např. Dukla 
vyžaduje na vrátnici ON, kapitán domácích sepisuje seznam s kontakty. R. Pospěch se 
zeptal, zda je nutné napsat na všechny oddíly. J. Kovář potvrdil, že mají být všechna 
družstva informovaná e-mailem. 

− COVID doplněk: pokud je hodně hráčů v karanténě a nebylo by možné sestavit 
osmičlenné družstvo, pak je možné zápas odložit. 

− COVID podmínky kontroluje kapitán domácích. 

− Stížnosti na místnosti – je potřeba to uvést do zápisu (může se nenastoupit). 

− Rozlosování je dostupné na webových stránkách PŠS (www.prazskysach.cz).  
 
Milan Petras (ŠK Bohnice) navrhl prodloužit termín pro dohrání pražských soutěží do 
30.6.2022. J. Kovář odpověděl, že stanovisko STK je, že to není možné pro letošní ročník. 
Milan Petras navrhl prodloužení pro příští sezónu. Po diskusi korigoval do 31.5.2023. 
Hlasováním bylo schváleno usnesení „Konference ukládá STK PŠS, aby v propozicích Přeboru 
Prahy družstev pro sezónu 2022/23 byl prodloužen termín pro dohrání soutěží do 
31.5.2023.“ (pro 27, proti 9, zdrželo se 5). 
 
Druhým návrhem Milana Petrase bylo usnesení, kterým „Konference PŠS navrhuje ŠSČR 
upravit soutěžní řád tak, aby v dvouvariantním systému soutěží družstev bylo možné 
vyhodnotit umístění družstev a určit postupy a sestupy“. Tento návrh byl zamítnut (pro 14, 
proti 26, zdržel se 6).  
 
Milan Petras informoval, že na webových stránkách proběhla diskuse o konání I. ligy – dle 
opatření MZČR platí, že sportovní soutěže do 20 osob je možné pořádat bez kontroly. V této 
souvislosti se M. Petras zeptal, zda to bude platit i pro pražské soutěže? J. Hruška sdělil, že 
v případě šachu jde o vnitřní sportoviště a platí pravidlo ON(T), což si potvrdil i s předsedou 
ŠSČR Martinem Petrem. Platí, že při sportovním utkání není nutné mít roušku. Pokud hráč 
dohraje a stane se divákem, má povinnost si nasadit roušku. Do 12 let není žádná povinnost. 

 
14. Zpráva návrhové komise 
 
Robert Wadura za návrhovou komisi zrekapituloval znění jednotlivých usnesení z konference 
(viz příloha).  
 
 

http://www.prazskysach.cz/


15. Závěr konference 
 
Jan Hruška poděkoval všem přítomným delegátům za účast a ukončil konferenci v 20:35. 
_____________________________________________ 
 
Zapsal Robert Wadura, sekretář PŠS 
Ověřil Jan Hruška, předseda PŠS 


