
Zápis z mimořádné 56. schůze VV PŠS 
ze dne 11. 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 18:20 a ukončena 
v 21:10. 
 

Program: 
 
1. Odvolání družstva DP Praha 
2. Pořádání soutěží PŠS s ohledem na COVID-19 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
4. Různé 
 
1. Odvolání oddílu DP Praha 

− J. Hruška informoval, že oddíl DP Praha poslal odvolání proti rozhodnutí o kontumaci 
jeho družstev v Přeboru Prahy družstev starších žáků. Dále informoval, že bylo 
následně ze strany DP Praha upřesněno, že se jedná o námitku proti rozhodnutí 
rozhodčího dle čl. 2. odst. 1.4 odvolacího řádu, kterou dle Odvolacího řádu 
projednává komise mládeže jako řídící orgán této soutěže. VV tedy toto odvolání 
projednávat nebude.  

− P. Kopta informoval VV, že KM již námitku projednala a odpověď odeslala.  P. Kopta 
informoval o okolnostech tohoto případu a o tom, že KM zamítla tuto námitku. 
Rovněž vysvětlil důvody rozhodnutí KM, zejména to, že se jedná o turnaj hraný 
švýcarským systémem, kde není možné přeložit zápas na termín po následujícím kole 
a dále, že soupeř družstva DP Praha neudělil souhlas s odložením, a proto nebylo 
možné tento zápas dle článku 17 propozic přeložit.  

 
2. Pořádání soutěží PŠS s ohledem na COVID-19 

− VV projednal přístup ke konání soutěžím v době COVID-19 s následujícím závěrem.  
− Usnesení 56/1: VV se usnesl, že pokud není státními orgány zakázáno, aby se 

soutěže/ turnaje konaly a je zajištěno dodržení všech stanovených hygienicko-
epidemiologických pravidel, pak se soutěže/ turnaje budou konat. Nedostavení se 
k utkání bude posuzováno dle rozpisu soutěže a soutěžního řádu. O výjimkách 
rozhoduje řídící orgán.  
SCHVÁLENO - 6x pro, 2x zdržel se 

− V návaznosti na diskusi na minulém jednání VV předložil J. Kropík za STK návrh 
usnesení VV ohledně definování pojmu vyšší moc v propozicích pražských soutěží 
družstev dospělých pro sezónu 2020/2021 a dále návrh výkladu některých pojmů 
v tomto usnesení. 

− VV tento návrh projednal a rozhodl následovně:  
− Usnesení 56/2: VV dle článku 5.9 propozic schvaluje, že v pražských soutěžích 

družstev dospělých pro sezónu 2020/2021 se bude za vyšší moc považovat každá 
událost „družstvo v karanténě“ nebo náhlé uzavření hrací místnosti, příp. přerušení 
soutěže z hygienicko-epidemiologických důvodů nařízené státními orgány. 
SCHVÁLENO - 6x pro, 2 členové STK, kteří návrh podali, se zdrželi  



− Úkol 56/1: VV uložil STK stanovit výklad pojmu „družstvo v karanténě“ a dalších 
podmínek usnesení 56/1. Termín: 8.12.2020 (bude prezentováno během konference 
PŠS) 

− Usnesení 56/3: VV schvaluje tzv. COVID dodatek pro všechny soutěže 
organizované PŠS ve znění navrženém STK (viz Příloha), a to do odvolání. 
SCHVÁLENO jednomyslně 

 
 
3. Příprava Konference PŠS 

− J. Hruška informoval o tom, že konference se bude konat 8.12.2020. Pozvánka bude 
rozeslána s měsíčním předstihem. 

− Členové VV se shodli, že na základě aktuální hygienicko-epidemiologické situace bude 
nutno připravit online variantu. 

− R. Wadura zjistí, jaké je formální náležitosti musí mít hlasování delegátů při použití 
hlasování per rollam.  

− J. Hruška dále připomněl příslušným členům VV, aby připravili rozpočet a materiály 
tak, aby mohly být odsouhlaseny na příští schůzi VV.  

 
4. Různé 
 

− J. Hruška informoval, že pro dotaci hl. m. Prahy na rok 2021 byly stanoveny obdobné 
požadavky jako u dotace Můj klub, tj. evidovat počty sportovců, jak často trénují, 
jejich účast v soutěžích (za období 1.11.2019-31.10.2020), součástí jsou i statistiky 
týkající se tréninků a trenérů. Trenéři OSVČ budou muset (stejně jako již v letošním 
roce) vystavovat faktury měsíčně a být vypláceni bezhotovostně. Magistrát hl. m. 
Prahy stanovil relativně krátký termín pro podání žádosti – bylo vyhlášeno a 
prezentováno tento týden a termín je do konce listopadu. Bude proto nutno si 
urychleně vyžádat údaje od oddílů, které je budou muset připravit v krátké lhůtě (7-
10 dnů) – zajistí J. Hruška. Na příštím VV bude projednán způsob rozdělení dotace 
mezi oddíly.  

− Poplatky za soutěže družstev LOK – STK pošle informaci požadovanou paní 
Kniezkovou (týká se pouze soutěže družstev dospělých). 

− J. Hruška informoval o plnění podmínek pro udělení dotace ŠSČR na organizaci 
sportu. 

− Byla vyhodnocena Podpora kroužků (za Prahu splnilo 11 oddílů). 
− Do konkursu na pořádání Přeboru škol se nikdo nepřihlásil. ŠSČR tuto soutěž zatím 

nezrušil, do konce 3/2021 by se mělo dle propozic odehrát krajské kolo. VV se 
shodnul, že s dalšími kroky je nutno vyčkat na vývoj hygienicko-epidemiologické 
situace (nejméně do další schůze VV). 

 
Termín 57. schůze VV PŠS bude 24.11.2020. 
 
Zapsal dne 5.11.2020:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 
  



Příloha: COVID-19 dodatek pravidel soutěží organizovaných PŠS 
 
Povinnosti a práva pořadatelů  
 
1. Pořadatel je povinen respektovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická nařízení a 

zajistit, aby byla dodržována v jeho hrací místnosti. Pokud nejsou pro klubovny 
zájmových skupin stanovena přímo nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR nebo jiným 
státním orgánem, příp. příslušnou hygienickou stanicí, nebo nejsou stanovena ani 
provozovatelem objektu, v němž se hrací místnost nachází (požadavky pořadatele musí 
odpovídat obecně platným nařízením pro daný typ prostředí), platí pro hrací místnosti 
rozhodnutí ŠSČR (viz zde). 

2. Pořadatel je povinen seznámit s aktuálními hygienicko-epidemiologickými požadavky pro 
hru v jeho hrací místnosti účastníky soutěže, resp. soupeře každého jednotlivého utkání, 
a to předem, pokud to není z aktuálních obecně platných hygienicko-epidemiologických 
nařízení zjevné. 

 
Povinnosti a práva rozhodčích 
 
1. Rozhodčí je oprávněn nepřipustit ke hře hráče, který se neřídí hygienicko-

epidemiologickými požadavky pořadatele, a odmítne se jimi řídit i po výzvě rozhodčího. 
2. V případě porušení hygienicko-epidemiologických požadavků pořadatele je rozhodčí 

oprávněn uložit trest dle článku 12.9 Pravidel šachu FIDE a v případě závažného porušení 
může ukončit partii a prohlásit ji za prohranou hráči, který se provinil.  

 
Povinnosti a práva hráčů 
 
1. Hráč je povinen řídit se hygienicko-epidemiologickými nařízeními stanovenými 

pořadatelem a platnými v době konání soutěže (resp. utkání) pro jeho hrací místnost.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Pro připomenutí: 
 
Pokud se soutěž nebo její část koná formou turnaje nebo soustředění, je pořadatelem této 
soutěže nebo této její části právní subjekt pověřený jejím zajištěním. Za plnění povinností 
pořadatele zodpovídá ředitel soutěže určený pořadatelem. 
 
Při utkání družstev je za pořadatele považováno domácí družstvo, případně to, které je 
určeno pravidly soutěže. Za plnění povinností pořadatele zodpovídá kapitán domácího 
družstva, případně jiná osoba určená pořadatelem. 
 
Rozhodčí je osoba, která řídí soutěž, resp. utkání – buď delegovaný kvalifikovaný rozhodčí 
nebo osoba naroveň mu ustavená. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí, převezme řízení 
osoba určená pořadatelem, a to i při utkání družstev, pokud se na osobě náhradního 
rozhodčího nedohodnou kapitáni obou družstev jinak. Náhradní rozhodčí má práva a 
povinnosti jako delegovaný rozhodčí. 

https://www.chess.cz/noseni-rousek-a-sachove-souteze/

