
Zápis z 58. schůze VV PŠS 
 ze dne 14. 1. 2021 (Zoom) 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, P. Hrbek, P. Kopta, J. Kropík 
Hosté: R. Přibylová, J. Nový 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala formou telekonference (Zoom). Byla zahájena v 18:05 a ukončena v 19:00. 
 

Program: 
 
1. Odvolání oddílu ŠK Dopravní podnik Praha proti rozhodnutí Komise mládeže 
2. Soutěže družstev – přístup (ligy a krajské soutěže) 
3. Různé 
 
1. Odvolání oddílu ŠK Dopravní podnik Praha proti rozhodnutí Komise mládeže 
 

− V úvodu J. Hruška konstatoval, že toto odvolání bylo projednáno již na konferenci 
PŠS, která ponechala tuto záležitost k rozhodnutí VV. Z těchto důvodů přistoupil VV 
rovnou k hlasování jednotlivých členů: 

o J. Kovář: položil dotaz, zda byl k dispozici kontakt na kapitána Kobylis. P. 
Kopta odpověděl, že pouze ze seznamu příjemců e-mailu, ale bylo to obtížné 
poznat, leda dotazem na P. Koptu nebo J. Čmika. Na základě toho sice 
hlasoval J. Kovář Proti v obou případech (1. a 2. kolo), ale doporučil odpustit 
poplatek za odvolání. 

o P. Háse: Proti v obou případech  
o P. Kopta: nehlasoval 
o J. Kropík: Proti v obou případech  
o P. Hrbek: Proti v obou případech  
o R. Wadura: Zdržel se (V době konání zápasů byla složitá epidemiologická 

situace a mohl by zde být použit institut zmírnění tvrdosti právních předpisů. 
Na druhou stranu je potřeba přihlédnout k situaci družstva Kobylis, pro něž by 
byla dohrávka komplikací. Dále v praxi není pravděpodobné, že by družstvo 
DP Praha soutěž dohrálo s ohledem na aktuální situaci a jejich postoj k hraní 
během pandemie COVID19.) 

o V. Pivoňka: Proti v obou případech  
o J. Hruška: Proti v obou případech  

− Výsledky hlasování: ZAMÍTNUTO (Pro 0/proti 6/zdržel se 1) 
− R. Přibylová se ještě jednou vyjádřila k odvolání: Rozhodčím byl J. Čmiko, volala P. 

Koptovi, protože neměla jiný kontakt na kapitána Kobylis. Pokud ve švýcarském 
systému není možné odložit kolo, pak toto uplatňovat i v Přeboru Prahy jednotlivců.  

− R. Wadura navrhl odpustit poplatky za odvolání SCHVÁLENO (Pro 5, Proti 0/ zdržel 
se 1, V. Pivoňka nepřítomen, P. Kopta nehlasoval) 

 
2. Soutěže družstev – přístup (ligy a krajské soutěže) 
 

− J. Hruška informoval, že několik krajských svazů už ruší soutěže, protože je nestihnou 
sehrát. 

− J. Hruška navrhl rozložit soutěž do více let, což je ale nutno rozhodnout na celostátní 
úrovni. 



− J. Kropík navrhl s rozhodnutím počkat do konce února. Pokud by se ligy zrušily a 
Přebor Prahy se dohrál, tak je otázkou na STK ŠSČR, jak by se řešil postup z Přeboru 
Prahy. 

− P. Hrbek souhlasil s rozložením na více let 
− P. Háse se zdržel vyjádření. 
− P. Kopta se zdržel vyjádření, ale rozložení soutěží nepovažuje za vhodné řešení. 
− R. Wadura navrhl vyčkat a pokud nebude možné odehrát celou soutěž nebo budou 

zrušeny ligy, pak soutěže zrušit a zorganizovat náhradní soutěže v jiném formátu. 
− V. Pivoňka navrhl soutěže zrušit (nejsou hráči, nemají hrací místnosti, hráči neplatí 

členské příspěvky). 
− P. Kopta navrhl zrušit soutěže dospělých, aby byly termíny pro soutěže mládeže, a 

následně uspořádat soutěže jednotlivců pro ty, co chtějí hrát. Dále informoval, že 
bylo zrušeno Mistrovství Čech i Moravy mládeže a byli stanoveni postupující na MČR 
(podle průměru LOK a FIDE, chybí ti, co se kvalifikovali). 

− Další postup bude zvolen na základě výsledků diskuse všech krajských svazů dne 
16.1.2021 

 
3. Různé 
 

− Poskytnutí příspěvků na činnost oddílům: Oddílům, které splnily podmínky (mají v 
pořádku údaje ve spolkovém rejstříku), bude po potvrzení bankovního účtu vyplacena 
částka odpovídající 60% krajských příspěvků uhrazených v roce 2020. Oddíly, které 
musí sjednat nápravu, bude kontaktovat J. Kovář/R. Wadura. J Hruška informoval, že 
PSK Union je v likvidaci (J. Hruška je informoval a oddíl situaci řeší) a že ŠK Molekula 
nesplňuje podmínky stanov svazu (zakladatelem je zahraniční osoba). 

 
Termín 59. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 14.1.2021:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


