
Zápis ze 45. schůze VV PŠS 
ze dne 19. 3. 2018 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka 
Hosté: M. Partl, R. Přibylová, V. Soukup, J. Prokopová, L. Vlasák 
Omluveni: J. Kropík, R. Kubíček, V. Rut 
Neomluven: - 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:15 a 
ukončena v 21:45. 
 

Program: 
 
1. Představení nových posil (J. Prokopová, L. Vlasák) 
2. Informace o hlasování per rollam 
3. Kontrola plnění úkolů 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
5. Aktuálně řešená témata (pokud nebudou pokryta v informacích z komisích) 
 - půjčování svazového materiálu 
 - ustavení disciplinární komise 
 - potvrzení podmínek pro žádost o dotaci z magistrátu 
 - školení Swiss managera 
 - výběrové řízení na turnaje (STK, KM) 
 - zrušení starého webu 
 - rekapitulace možných změn v soutěžích družstev pro revizi od STK 
6. Různé 
 
1. Představení nových posil 
 
Na úvod schůze J. Hruška krátce představil nové posily PŠS, a to:  
 

− Jiřinu Prokopovou, která bude zastávat funkci webmastera webových stránek PŠS a 
vykonávat administrativní činnosti pro PŠS,  

− Lukáše Vlasáka, který povede TCM (viz také bod 2). 
 
J. Hruška informoval, že oba mají zkušenosti z šachového dění (J. Prokopová je mj. 
mezinárodní rozhodčí a předsedkyně KR ŠSČR, L. Vlasák je trenér dětí a mládeže, člen KM 
PŠS) a vyjádřil přesvědčení, že budou přínosem pro PŠS. 
 
2. Informace o hlasování per rollam 
 
R. Kubíček inicioval dne 22.2.2018 hlasování VV per rollam ohledně schválení Lukáše Vlasáka 
jako vedoucího TCM pro PŠS. Hlasování proběhlo ve dnech 22.2.-26.2.2018 s následujícím 
výsledkem: jednomyslně schváleno. 
 
Usnesení per rollam ze dne 26.2.2018: VV souhlasí s tím, aby Lukáš Vlasák byl 
jmenován manažerem TCM pro rok 2018. 
 
 



3. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl. m. Prahu 
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016  
Další kroky: Vzhledem ke specifikům dotačních programů jednotlivých poskytovatelů 
uložil VV předsedovi KD připravit pouze obecné zásady/informace, na co si mají oddíly při 
přípravě žádostí o dotace dát pozor.  
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO V. Pivoňka zaslal návrh, ke kterému se VV vyjádří do příštího VV.  
 
Úkol 41/5: VV uložil R. Kubíčkovi protřídit seznam trenérů zveřejněných na webových 
stránkách PŠS na základě jejich zpětné vazby tak, aby tam byli uvedeni pouze ti, kteří 
mají zájem trénovat zájemce z řad veřejnosti. Termín: 30.4.2017  
POSUN TERMÍNU do konce dubna 2018 ve spolupráci s J. Prokopovou 
 
R. Wadura rovněž shrnul úkoly pro VV a jednotlivé komise z konference PŠS, a to: 

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

− R. Wadura: ověřit termíny pro schválení a zveřejnění účetní závěrky - R. Wadura 
informoval, že pro spolky platí ustanovení zákona o veřejných rejstřících, že 
finanční výsledky musí být zveřejněny ve Sbírce listin do 1 měsíce od jejich 
schválení nejvyšším orgánem (v případě PŠS konferencí), nejpozději však do 
konce následujícího roku. Žádný další předpis (ani NOZ ani zákon o účetnictví) 
nestanoví další termín pro schválení finančních výsledků a nic tedy nebrání tomu, 
aby konference PŠS byla i nadále na začátku prosince. 

− KR: zjistit zájem a možnosti pro organizaci školení pro práci s programem Swiss 
Manager; 

− STK: zvážit posunutí termínu pro přihlášky družstev v pražských soutěžích, 
zaznamenávání a zveřejňování partií Přeboru Prahy družstev a znovu zvážit 
posílání výsledky na FIDE ELO po měsících; 

− STK: dřívější oznamování výše pokut ze soutěží družstev. 
 

Plnění úkolů pro KR a STK viz níže zprávy z jednotlivých komisí, resp. bod 5. 
 

4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

 KR 
o P. Háse informoval, že 8.12.2017 proběhlo školení rozhodčích dle nových 

pravidel FIDE a 6.1.2018 seminář rozhodčích spojený s rozdělením rozhodčích 
pro pražské soutěže družstev. 

o Dále P. Háse informoval, že v pražských soutěžích družstev bylo více 
neobsazených zápasů kvůli nemocem. 

o Na základě podnětu R. Přibylové na konferenci PŠS bylo na VV dohodnuto, že 
bude zorganizováno speciální školení rozhodčích na používání programu Swiss 
manager (zajistí J. Prokopová) 

o V roce 2018 rovněž proběhne školení rozhodčích 1. třídy organizované ŠSČR. 
 

 STK (informoval J. Kovář) 
o Probíhá soutěž družstev bez významnějšího incidentu s výjimkou toho, že 

družstva TJ Kobylisy B - ŠO TJ Dukla Praha B nepožádala řídícího soutěže o 
přeložení svého zápasu v přeborové skupině, viz bod 5 (ustavení disciplinární 
komise). 



o Připravují se propozice Rejfířova memoriálu (Pražský přebor jednotlivců), který se 
bude konat ve dnech 19.4.-14.6.2018 v Tyršově domě. 

o  STK provede výběrové řízení na pořadatele Přeboru Prahy v rapidu jednotlivců a 
4-členných družstev. 

o R. Přibylová informovala, že 10.6.2018 se bude konat Memoriál Věry Menčíkové 
ve Střešovické vozovně. Zároveň vyjádřila zájem o zařazení uvedeného turnaje 
jako Přeboru Prahy jednotlivců v rapidu. 

o V.Pivoňka potvrdil zájem o uspořádání Přeboru Prahy v rapid šachu družstev, 
který v minulosti již deklaroval.  
 

 KM (z důvodu nepřítomnosti V. Ruta informoval L. Vlasák) 
o Přebor Prahy družstev ml. žáků bude dne 14.4. a Finále juniorů H18-20 bude 

4.5.-8.5.. V. Pivoňka a R. Přibylová kritizovali, že nejsou ještě zveřejněny 
propozice a nebylo zřejmé, zda bylo vypsáno výběrové řízení. VV uložil KM 
zjednat nápravu. 

o J. Prokopová udělá fyzickou inventuru pohárů pro soutěže dětí a mládeže. 
o Z turnajů:  

 Proběhl Přebor Prahy škol (v jednotlivých kategoriích zvítězili ZŠ Curie, 
Mensa Gymnázium a Gymnázium Jana Keplera); 

 Probíhají Přebor Prahy družstev st. žáků a Přebor Prahy jednotlivců dětí a 
mládeže. 

o Účastníci si stěžují, že nebyly poslány výsledky Přeboru Prahy mládeže v rapid 
šachu na zápočet ELO. Uvedená situace byla v minulosti již urgována u 
rozhodčího M. Korečka, ale opětovně k tomu nedošlo. J. Prokopová zajistí 
okamžité poslání výsledků. 

o Proběhla Olympiáda dětí a mládeže – družstvo Prahy obsadilo 4. místo, Karin 
Němcová vyhrála kategorii dívek. 

 

 TMK 
o ŠSČR sdělilo podmínky pro čerpání dotace TCM (Projekt KTCM 2018 

http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/02/Projekt_KTCM_2018.pdf):  
− Vybraní účastníci TCM budou rozdělení do 3 tréninkových skupin dle věku 

a výkonnosti (mezi trenéry budou mj. P. Michalík, M. Petr, T. Kraus). 
Nově se budou moci soustředění účastnit pouze hráči z listiny talentů. Ta 
bude průběžně aktualizovaná. 

− L. Vlasák nadefinue nová pravidla fungování pražského TCM – stanoví 
kritéria pro výběr talentů, na základě kterých připraví listinu talentů. Dále 
zveřejní podmínky, za kterých se bude čerpat podpora. 

− L. Vlasák má poslat M. Vokáčovi seznam trénovaných do konce března. 
o R. Kubíček dále informoval: 

− v roce 2018 se bude pořádat školení trenérů 1. třídy (10 lidí přihlášeno, je 
potřeba ještě 5), na podzim pak ŠSČR zorganizuje i školení trenérů 2. 
třídy, 

− školení trenérů 3. třídy mají na starosti KŠS (probíhají diskuse o 
případném sjednocení pod ŠSČR tak, aby byla zaručena stejná kvalita) 

− ŠSČR dále plánuje vytvořit mapu trenérů 
− L. Vlasák má za úkol dělat skauting za Prahu (vybírat děti na doporučení 

krajů pro reprezentaci, cílem je vytvořit skupinu 10-12 dětí, které budou 
denně trénovat s profesionálním trenérem). 

− M. Vokáč připraví testy pro krajské TMK. 
 

http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/02/Projekt_KTCM_2018.pdf


 KMK 
o J. Hruška informoval, že se má zrušit starý web ŠSČR k 30.4.2018 a je nutné 

přesunout všechny soubory na nový web – J. Prokopová má za úkol aktualizovat 
odkazy stránek PŠS. 

o J. Prokopová zahájila činnost webmastera PŠŠ. 
o U pražských webových stránek je stále problém s rychlostí načítání, které je 

způsobenou pomalou odezvou serveru. Probíhá analýza možnosti přechodu k 
jinému poskytovateli. Bude potřeba ošetřit z pohledu GDPR plugin webových 
stránek PŠS, který bude vyžadovat souhlas se sběrem informací o návštěvnících 
(Google analytics). 
 

 KD 
o V prosinci 2017 byla podána žádost o dotaci magistrátu hl. m. Prahy na Přebor 

Prahy – zamítnuta. 
o Program I. (trenérská činnost, pronájem cizích prostor, materiál) byl vypsán 

magistrátem hl. m. Prahy:  
− je potřeba připravit žádost a podat ji do 11.4.2018 (V. Pivoňka, J. Hruška, 

J. Kovář, R. Wadura, J. Prokopová), 
− cílem je ji zjednodušit (bez spoluúčasti, větší flexibilita), 
− bude nutno ji schválit VV per rollam. 

o Hromadný nákup materiálu proběhl (využily ho všechny oddíly, které 
obdržely dotaci hl.m. Prahy plus několik dalších pražských i mimopražských 
oddílů). 

o V lednu proběhlo první předběžné vyúčtování dotace hl. m. Prahy. J. Hruška 
připravil metodiku k správnému vyúčtování dotace, nicméně ve vyúčtování jsou 
stále chyby. J. Hruška probere nedostatky s J. Prokopovou, která je 
vykomunikuje s oddíly. 

 
5. Aktuálně řešená témata 
 

− půjčování svazového materiálu (KM) 
o půjčování komerčně nebo zdarma:  

 
Usnesení 45/1: VV schvaluje půjčování svazového materiálu za následujících podmínek pro 
akce PŠS a akce dětí a mládeže organizované pražskými oddíly zdarma. Ostatní akce – dle 
sazeb ŠSČR. Jednomyslně SCHVÁLENO 
 

− ustavení disciplinární komise: 
 
Družstva TJ Kobylisy B - ŠO TJ Dukla Praha B v přeborové skupině nepožádala řídícího 
soutěže o změnu termínu. M. Paulovič jako vedoucí skupiny upozornil řídícího soutěže. STK 
nejdřív navrhovala v souladu s článkem 3.6.6 Soutěžního řádu (nedostavení se k zápasu) 
prohlásit výsledek zápasu za kontumační prohru obou družstev s výsledkem 0:0. Následně 
povolila dohrání, nicméně podala podnět k dořešení případu před disciplinární komisí PŠS. 
K obdobnému případu došlo ve III. třídě u zápasu Sokol Praha Vršovice G - SK OAZA Praha 
G, kdy byla žádost o přeložení zaslána řídícímu soutěže krátce před zápasem.  
 
Bude tedy ustavena disciplinární komise (předběžně navrhnuti V. Soukup, J. Prokopová a P. 
Vaněk) – po obdržení souhlasu všech navrhovaných členů VV schválí ad-hoc disciplinární 
komisi PŠS pro výše uvedené případy.  
 



− rekapitulace možných změn v soutěžích družstev pro revizi od STK: 
o Bylo dohodnuto, že bude zorganizována mimořádná schůze STK s účastí 

předsedy PŠS, kde se proberou případné změny navrhované na konferenci 
PŠS, viz výše bod 3. (v druhé polovině dubna) 

 
 
 
6. Různé 
 

− J. Kovář informoval, že bylo za PŠS podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob 
a přiznání plátce daně z příjmů fyzických osob. 

− Konečný výsledek čerpání rozpočtu PŠS za rok 2017 je -27.493,42 Kč. 
 

Usnesení 45/2: VV konstatuje, že zápis z 44. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 46. schůze VV PŠS nebyl prozatím stanoven. 
 
Zapsal dne 19.3.2018:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


