
Zápis ze 53. schůze VV PŠS 
ze dne 27. 5. 2020 (Skype) 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka, P. Hrbek, P. Kopta, J. 

Kropík 
Hosté: - 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala formou telekonference (Skype). Byla zahájena v 19:15 a ukončena 
v 20:50. 
 

Přehled usnesení per rollam 
 

1) Rozhodnutí VV o přerušení Přeboru Prahy šachových družstev (12.3.2020)  
 
Program: 
 
 

1. Dohrávání soutěží družstev 
2. Různé – dle potřeby  

 
 
1. Dohrávání soutěží družstev 
 

o Vzhledem k důležitosti tématu svolal předseda PŠS mimořádné jednání 
výkonného výboru ohledně rozhodnutí, zda dohrávat pražské soutěže šachových 
družstev. Výkonný výbor jednal formou elektronické komunikace za účasti všech 
8 členů. 

o Předseda STK seznámil členy výboru s počty družstev, které souhlasí s dohráním 
soutěží za současné situace v náhradních termínech a představil návrh řešení 
situace. Návrh obsahoval dohrání přeborové skupiny, která jako jediná splnila 
stanovenou podmínku. Nižší skupiny by se nedokončily z důvodu nesplnění 
podmínky a narušení regulérnosti soutěže. Z nižších skupin by nikdo 
nepostupoval a ani nesestupoval.  

o P. Háse navrhl možnost, že by se z nižších soutěží postupovalo podle aktuálního 
pořadí a nikdo by nesestupoval. Tato varianta byla zamítnuta pro svoji 
komplikovanost (změny počtu družstev ve skupinách).  

o J. Hruška navrhl zvážit možnost vyhodnotit soutěže a stanovit postupující a 
sestupující podle současného stavu. VV došel k závěru, že to není možné, 
protože dle výkladu STK ŠSČR by se jednalo o porušení článku 3.4.5. Soutěžního 
řádu a VV by tak nejednal v souladu s legislativou, což by mohlo být rozporováno 
ze strany sestupujících oddílů.  

o Na závěr diskuse se většina členů VV k STK navrženému řešení přiklonila.  
o Vzhledem k požadavku veřejnosti na přenesení rozhodnutí z STK na VV, požádal 

J. Hruška členy o hlasování, kdo souhlasí, aby o této otázce rozhodoval výkonný 
výbor.  

− Pro 3 členové (přesunout na VV) – Hruška, Wadura, Hrbek 
− Proti 4 členové (ponechat v kompetenci STK) – Kropík, Pivoňka, Háse, 

Kopta 



− Zdržel se 1 člen – Kovář 
− Návrh přesunu rozhodnutí na VV nebyl schválen. Výkonný výbor tak 

rozhodl o ponechání kompetence na úrovni STK. 
o Dále došlo k dohodě, že rozhodnutí STK bude vydáno v co nejkratším čase, tj. 

nejpozději ve čtvrtek 28.5.2020. 
2.  Různé 

 
o Na závěr jednání předseda komise mládeže informoval, že turnaje mládeže 

(pražský přebor starších žáků, finále přeboru Prahy mládeže a přebor Prahy 
mládeže v rapid šachu) se uskuteční.  Předseda KM bude informovat oddíly e-
mailem o termínech, které budou také zveřejněny na webových stránkách. 

 
 

Termín 54. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 27.5.2020:  J. Hruška 
 
Ověřil: R. Wadura 


