
Zápis ze 54. schůze VV PŠS 
ze dne 2. 7. 2020 (Skype) 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura (cca 15 min později), P. Háse, V. Pivoňka, P. 

Hrbek, P. Kopta, J. Kropík 
Hosté: R. Přibylová, J. Nový 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala formou telekonference (Skype). Byla zahájena v 19:05 a ukončena 
v 22:30. 
 

Program: 
 
1. Projednání odvolání k soutěžím družstev 
2. Národní sportovní agentura – požadavek na registrace oddílů ve spolkovém rejstříku 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
4. Různé 
 
1. Projednání odvolání k soutěžím družstev 
 

− J.Hruška informoval o odvoláních a námitkách souvisejících s rozhodnutím STK o 
nedokončení pražských soutěží družstev dospělých, které podali Milan Petras, 
Šachový klub Praha 4 a SK Lokomotiva Radlice.   

− J. Hruška konstatoval, že formální náležitosti odvolání byly splněny, tj. dopisy byly 
doručeny v termínu a byl uhrazen odvolací poplatek. 

− Na návrh J. Hrušky byly nejdříve projednány vybrané otázky, které umožní lépe 
rozhodnout o obdržených odvoláních. Hlasování o jednotlivých bodech se dále 
neúčastnili členové VV, kteří jsou zároveň členové STK (J. Kropík a J. Kovář). VV tak 
hlasoval pouze v 6 členech místo 8. 

− 1) VV projednal otázku, zda má právo STK zrušit/zastavit krajskou soutěž? 
o Usnesení 54/1: Řídící orgán soutěže má pravomoc soutěž zrušit/ zastavit, 

pokud k tomu má závažné důvody. Jednomyslně SCHVÁLENO 
o Zdůvodnění: STK dle článku 3 odst. 2 a) Statutu Odborných komisí Pražského 

šachového svazu „organizuje a řídí mistrovské soutěže v kategoriích dospělých 
v souladu se Soutěžním řádem, dalšími závaznými dokumenty a rozhodnutími 
ŠSČR týkajících se oblasti působnosti STK, nebo rozhodnutími VV PŠS“ 

− 2) Byla podmínka „naprosté většiny družstev pro dohrání soutěží“ porušením článku 
3.4.5 soutěžního řádu? 

o Usnesení 54/2: Podmínka „naprosté většiny družstev pro dohrání soutěží“ 
NEBYLA porušením článku 3.4.5 Soutěžního řádu. Hlasování: 5 pro, 1 se 
zdržel SCHVÁLENO 

o Zdůvodnění: Tato konkrétní podmínka byla pouze kritériem pro rozhodnutí o 
dokončení soutěží s cílem zajistit přiměřenou regulérnost ve výjimečné situaci 
způsobené vyšší mocí. Tato konkrétní podmínka neměnila systém a ani 
organizaci soutěže.  

3) Je možné vyhlásit výsledky a stanovit postupy/sestupy, aniž by byly soutěže 
družstev dokončeny? 

o Usnesení 54/3: Není možné vyhlásit výsledky a stanovit postupy/sestupy, 
aniž by byly soutěže družstev dokončeny. Jednomyslně SCHVÁLENO 



o Zdůvodnění: Znamenalo by to porušení článku 3.4.5 Soutěžního řádu tím, že 
by došlo ke změně systému soutěže, ve které má hrát každý s každým. 
Vyplývá to i z výkladu článku 3.4.5. STK ŠSČR pro ligové soutěže. 

− 4) Byla projednána možnost zveřejnit seznam družstev, které oddíly do soutěže 
nepřihlásily. Na základě diskuse většina členů došla k závěru, že bez souhlasu oddílů 
by k zveřejnění nemělo dojít. Následně se hlasovalo o tom, zda si proaktivně souhlas 
od oddílů vyžádat a pokud bude kladný, tak nepřihlášená družstva zveřejnit.  

o Rozhodnutí: Z 6 přítomných 2 pro, 4 proti. Návrh byl zamítnut.  
 

− Následně byly detailně projednány jednotlivé body uvedených odvolání s následujícím 
výsledkem. 

o Milan Petras 
▪ Odvolání obsahovalo 4 body - 2 odvolání a 2 námitky (reklasifikováno 

z odvolání, protože se nejednalo o odvolání proti rozhodnutí) 
▪ Odvolání byla zamítnuta (z 6 přítomných 6 pro zamítnutí) 
▪ Námitky nesplnily ustanovení čl. 2 odst. 2 Odvolacího řádu a považují 

se za nepodané a dále se neprojednávaly.  
o Šachový klub Praha 4 

▪ Odvolání zamítnuto (z 6 přítomných 6 pro zamítnutí) 
o SK Lokomotiva Radlice 

▪ Odvolání zamítnuto (z 6 přítomných 6 pro zamítnutí) 
 

− Rozhodnutí VV jako odvolacího orgánu je konečné a není možné se proti němu 
odvolat (čl. 4, odst. 2 odvolacího řádu).  

− VV pověřil J.Hrušku připravit písemné reakce na odvolání včetně projednaných 
zdůvodnění a zaslat je odvolavatelům. 

− VV doporučil STK urychleně zveřejnit v souladu s Jednacím řádem PŠS zápis z jednání 
o předmětném rozhodnutí týkající se soutěží, ze kterého by bylo zřejmé, v jakém 
poměru bylo rozhodnut přijato.   

 
2. Národní sportovní agentura – požadavek na registrace oddílů ve spolkovém 
rejstříku 
 

− J. Hruška informoval, že ŠSČR rozeslalo žádost Národní sportovní agentury (NSA) o 
urychlené doplnění náležitostí stanovených zákonem do spolkového rejstříku 
(statutární orgán, stanovy, závěrka), a to u všech oddílů jako sportovních organizací 
s upozorněním, že pokud toto nebude splněno, nemá uvedený oddíl nárok na dotaci 
rozdělovanou NSA. 

− J. Hruška navrhl stanovit plnění této zákonné povinnosti jako podmínku účasti 
v pražských soutěžích družstev. Tento návrh byl zamítnut, nicméně byl přijat nový 
návrh, který umožňuje při nedodržení náležitostí stanovených zákonem krátit 
příspěvky na činnost od PŠS nebo nezahrnout oddíl do dotací přerozdělovaných PŠS.  

Usnesení 54/4: V případě, že oddíl neplní požadavky stanovené zákonem dle dopisu 
NSA, tak má PŠS právo krátit příspěvky oddílu na činnost od PŠS nebo nezahrnout oddíl 
do dotací přerozdělovaných PŠS. Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi, 1 proti SCHVÁLENO 

 
3. Informace z komisí 
 

− STK (informovali J. Kropík a J. Kovář): 
o V Přeboru Prahy družstev 2019-2020 zvítězilo Loko Praha A, 2. TJ Bohemians B. 

Ani jeden z nich podle předběžných informací právo postupu nevyužije, postoupí 
zřejmě náhradníci Sokol Vršovice A a Sokol Vyšehrad C. 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha_k_pruvodnimu_dopisu.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha_k_pruvodnimu_dopisu.pdf


o Soutěže byly poslány na ELO k 1.7.2020. 
o Vzhledem k tomu, že poslední tým sestupuje vždy a počet sestupujících z lig 

bude pravděpodobně stejný jako počet postupujících, tak z I. třídy bude vybrán 
náhradník pro přeborovou skupinu pro příští období. (1. náhradníkem je ŠK 
Aurora). 

o Přebor Prahy v rapidu jednotlivců a soutěž 4-členných družstev se letos konat 
nebudou.  

o Přebor Prahy jednotlivců se bude konat na podzim v hrací místnosti SK Oaza 
Praha. Přebor Prahy jednotlivců v bleskovém šachu se bude konat na konci 
listopadu/začátkem prosince ve stejné místnosti spolu s juniory. 

o Příští rok se bude Přebor Prahy jednotlivců konat standardně na jaře, Přebor 
Prahy v rapidu by měl být součástí Rapidu Věry Menčíkové. 

o Termínový kalendář KŠS bude zveřejněn do konce srpna v návaznosti na 
zveřejnění republikového (platí i pro soutěže mládeže). 
 

− KM (informoval P. Kopta): 
o Dohrál se Přebor Prahy družstev starších žáků – odehrály se 3 kola za víkend za 

nízké účasti a značně neúplných družstev. 
o Přebor Prahy v rapid šachu se konal 13.6. na Mense, prostory bylo nutno 

dezinfikovat externí firmou za dodatečné náklady. 
o Přes potíže se stanovením termínu a nalezení prostor se Přebor Prahy mládeže 

dohrál. Někteří oprávnění účastnicí se nepřihlásili, tak bylo umožněno nastoupit 
náhradníkům. Díky tomu jsou jasní postupující na Mistrovství Čech (a tedy i kdo 
musí požádat o divoké karty). 

o VV projednal stížnost rodiny Rousových proti vyřazení Dominika Rouse ze série 
online turnajů Pražského přeboru v online rapid šachu z důvodů porušení 
pravidel Fair Play společnosti chess.com, kde zároveň požadují omluvu Jakuba 
Čmika. VV se k dopisu vyjádřil následovně: 

− Inkriminovaný výrok o nesportovním jednání D. Rouse byl po upozornění 
rodiny Rousových stažen z webových stránek PŠS do doby detailního 
prošetření. Informace na jiných serverech nedokáže PŠS ovlivnit. 

− Odvolání proti rozhodnutí řídícího orgánu o vyřazení D. Rouse se zamítá, 
protože nebyly splněny formální náležitosti dle Odvolacího řádu (nebyl 
zaplacen odvolací poplatek). 

− J. Čmiko jako ředitel turnaje a autor výše uvedeného výroku se odmítl 
omluvit a předložil e-mail ze serveru chess.com, kterým dokládá 
oprávněnost jeho výroku. VV konstatoval, že v propozicích turnaje byl 
uveden odkaz na pravidla chess.com a J. Čmiko pouze uvedl informaci od 
serveru chess.com. 

o V mezičase byl podán rodinou Rousových na policii návrh na prověření případu.  
o Členové VV se shodli, že v uvedených situacích je nutné volit citlivější přístup pro 

komunikaci, nicméně faktický stav věci to nemění.  
 

− TMK (informoval P. Hrbek): 
o Letní soustředění TCM probíhají, pořádá je PŠS ve spolupráci s oddílem Šachy 

Štěpán, do dneška se zúčastnilo 29 dětí, kombinace se sportovní aktivitou. 
o Chystá se soustředění s turnajem v Lotyšsku (13-14 dětí). 
o V lednu proběhlo soustředění s turnajem (účast 8 dětí), v březnu Pražský šachový 

festival (dopoledne příprava, odpoledne turnaj) také za účasti 8 dětí. 
o Podporu 5 tis. Kč od celostátní Komise pro práci s talenty na turnaj dostanou 3 

děti, které projevily zájem z 8 oslovených dětí. 



o Jedná se o seznam z listiny: Podpora talentů na turnajích. Odkaz 
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-
2020/ 

 
− KR 

o Milan Partl se stal předsedou KR ve Středočeském kraji. Mohla by se zlepšit 
spolupráce. 

o Odpadlo školení A. Šimečka v Příbrami z důvodu COVID19. 
o U nasazování rozhodčích na dohrávky Přeboru Prahy družstev došlo k několik 

nedopatřením. 
 

− KMK 
o J. Hruška informoval, že z důvodu pracovního vytížení nemá čas na vylepšení 

webu. 
o V. Pivoňka informoval, že Sporťáček má být 12.9.  

 
− KD (informoval J. Hruška): 

o Proběhlo vyúčtování dotace hl. m. Prahy na Program I. pro sezónu 2019/2020. 
Opět to bylo časově náročné. Některé oddíly odevzdaly správné vyúčtování až na 
4. pokus. Všichni nakonec do konce června odevzdali elektronickou verzi. 

o Je navrženo 320 tis. Kč na sezónu 2020/2021 pro schválení zastupitelstvem. 
(aktualizace 4.7.: bylo schváleno 390 tis. Kč) 

 
4. Různé 
 

− P. Hrbek vyjádřil nespokojenost s organizací výběrového řízení na pořádání 
Mistrovství Čech ze strany KM ŠSČR. 

 
 

Termín 55. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 2.7.2020:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 

https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-2020/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich-v-lete-2020/

