
Zápis z 57. schůze VV PŠS 
 ze dne 24. 11. 2020 (Zoom) 

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

Kropík 
Hosté: J. Nový, V. Soukup 
Omluveni: - 
  
Schůze se konala formou telekonference (Zoom). Byla zahájena v 18:00 a ukončena v 22:30. 
 

Program: 
 
1. Příprava na konferenci 

− Technický test 
− Kontrola materiálů a diskuse hlavních bodů 

2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
−  STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 

3. Finance 
4. Různé 
 
1. Příprava na konferenci 
 

− V úvodu telekonference proběhl test funkcionalit Zoom pro konferenci. 
− Materiály pro konferenci PŠS: 

o STK (J. Kropík poslal návrh zprávy komise): J. Hruška doporučil doplnit o 
odpovědi na často kladené dotazy (proč se nedohrálo, proč se dohrál přebor, 
proč se nevyhlásily výsledky, proč Aurora postoupila, zásady pro příští rok).  

o Pokud se nedohraje Přebor Prahy družstev bez jasného postupujícího, pak 
pravděpodobně nebude možné postoupit (J. Kropík si to potvrdí s J. Malcem). 
Konference bude informována o návrhu, že soutěže budou vyhodnoceny i 
pokud bude nestejný počet odehraných utkání (pokud bude odehrán 
nadpoloviční počet kol). Tento návrh bude muset být schválen všemi oddíly 
účastnícími se soutěže jako změna propozic. K dotazu M. Kamlacha uvedl J. 
Kropík, že se nebude vracet poplatek za ELO/FIDE po odehrání 1 kola. 
Pro případ, že soutěž nebude regulérně dohrána, předložil J. Kovář následující 
návrh usnesení: 

o Usnesení 57/1: Startovné v pražských soutěžích družstev se nebude vracet 
po odehrání nadpolovičního počtu kol, při odehrání 1 až polovičního počtu kol 
se bude vracet polovina startovného formou slevy na startovném pro příští 
rok. Hlasování: 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel SCHVÁLENO 

− J. Kovář předběžně informoval o přípravě rozpočtu – po krátké diskuzi VV souhlasil s 
převodem nevyčerpaných prostředků TCM do roku 2021 a vrácením části krajských 
příspěvků oddílům. 

− Byly projednány hlavní body k diskusi na konferenci, a to soutěže družstev 2019/2020 
a 2020/21 a COVID-19 dodatek platný pro soutěže organizované PŠS. 

 
2. Informace z komisí 
 

− STK (informovali J. Kropík a J. Kovář): 
o Rozlosování soutěží družstev proběhlo, ale bylo nutno ho předělat (chyby 

v podkladech od oddílů SK Lokomotiva Radlice a ŠK Mlejn). Nyní probíhá kontrola 



hostování, registrací apod. Pokud bude úspěšná, bude rozlosování zveřejněno do 
konference. 
Přebor Prahy v bleskovém šachu na postup nebude. Pokud by se zlepšila situace, 
bude zorganizován v týdnu před vánoci.  

− KM (informoval P. Kopta): 
o Přebor Prahy družstev – možná se bude hrát už 12.12. (3. stupeň PES umožňuje 

amatérské soutěže), pravděpodobně se rozdělí do více místností. 
o Kvalifikace na Přebor Prahy jednotlivců se bude konat dle epidemiologické 

situace. 
o V. Pivoňka informoval, že mikulášský turnaj nebude a turnaj O vánočního kapra 

dle epidemiologické situace (případně by mohl být kvalifikací). 
o Přišla pozvánka na Mistrovství Čech – nové propozice, mělo by se hrát od 14.12. 

 
− KR (informoval P. Háse) 

o Školení rozhodčích nebude. Seminář dle epidemiologické situace. 
 

− KD (informoval J. Hruška): 
o J. Hruška informoval, že pro dotaci hl. m. Prahy na sezónu 2020/2021 bylo nutno 

dodat detailní informace o dětech a trenérech. ŠK Dopravní Podnik oznámil, že se 
nebude žádosti o dotaci účastnit. J. Hruška prezentoval projekt a kritéria pro 
rozdělení dotace. Po diskuzi byla kritéria rozdělení a jejich váha upravena a 
odsouhlasena takto: 

− Počet členů 40% 
− Účast v soutěžích 30% 
− Výkonnost (dle účasti na MČR) 30% 

o Usnesení 57/2: VV schvaluje předložený projekt a kritéria rozdělení budoucí 
dotace na oddíly. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel SCHVÁLENO 

 
− Finance: 

o Bylo projednáno rozdělení 60.800 Kč od ŠSČR na odměny funkcionářům 
(z uvedené částky bude alokováno 1.800 Kč pro revizní komise).  

o Usnesení 57/3: Vzhledem k omezené činnosti z důvodu epidemiologické situace 
v roce 2020 obdrží oddíly příspěvky ve výši odpovídající 60% přijatých krajských 
členských příspěvků za rok 2020. Tyto příspěvky budou vyplaceny do konce 
2/2021 všem oddílům, které budou mít k 31. 12.2020 v pořádku zápisy ve 
veřejném rejstříku (zejména uvedeny aktuální údaje požadované zákonem, 
nebude požadováno zveřejnění účetních závěrek). V případě, že oddíl nebude mít 
zápis ve veřejném rejstříku v pořádku, bude mít možnost zjednat nápravu do 
30. 4.2021, aby mu byl příspěvek vyplacen. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
SCHVÁLENO 
 

4. Různé 
 

− Několik hodin před jednáním VV bylo doručeno odvolání ŠK Dopravní podnik Praha 
proti rozhodnutí komise mládeže (kontumace zápasů 1. a 2. kola Přeboru Prahy 
starších žáků). O odvolání rozhodne VV na další schůzi poté, co si členové VV 
prostudují příslušné materiály. 

 
Termín 58. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 24.11.2020:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


