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Zápis z 16. schůze VV PŠS dne 30. 5. 2013 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, R. Fischl, J. Kovář  
Omluveni:   P. Kopta, J. Kropík 
Hosté:  P. Pavelka (revizní komise) 
 
Schůze byla zahájena v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8 v 17:45 
a ukončena cca v 19:30. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace ze schůze rozšířené STK – M. Paulovič 
3. Informace o hospodaření a čerpání dotace – J. Kovář 
4. STK – J. Kovář 
5. Komise rozhodčích – R. Fischl 
6. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
14. schůze VV PŠS: 
- J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného 

konferencí – NESPLNĚNO (viz níže) 
15. schůze VV PŠS: 
- J. Kovář  ověřit, kdo ze zvolených delegátů konference ŠS ČR se konference zúčastní a případně 

zajistit účast zvolených náhradníků – SPLNĚNO 
- J. Kovář – zaslat členům revizní komise v elektronické podobě Pokladní knihu, Peněžní deník a 

přehled dohod o provedení práce – SPLNĚNO 
- J. Kovář – zahájit jednání se zájemci o spolupráci při přípravě přeboru Prahy družstev v bleskové 

hře na diktát – SPLNĚNO (viz níže)   
- J. Kropík – zajistit pořadatele a propozice pro uspořádání přeboru Prahy v rapid šachu jednotlivců 

– SPLNĚNO  
 

2. Informace ze schůze rozšířené STK (Paulovič) 
   M. Paulovič informoval o schůzi rozšířené STK, na které byly prezentovány změny soutěžního řádu 
– možnost být zapsán na 3 soupisky (z toho max. na 2 v ligových soutěžích), úprava definice základní 
sestavy družstva (tvoří ji ti hráči, jejichž současné nastoupení k utkání není v rozporu se soutěžním 
řádem). Dále informoval, že se podařilo prosadit rozdělení 3 družstev Sokol Vyšehrad do 3 různých 
skupin 2. ligy.  
 
3. Informace o hospodaření a čerpání dotace (Kovář) 
   J. Kovář informoval, že 23.3. byla oddílům rozeslána žádost o zaslání čestného prohlášení, na jehož 
základě je v souladu s usnesením konference oddílům vyplácen příspěvek na činnost. Oddílům, které 
prohlášení zaslaly, byla již dotace vyplacena (celkem 28 750 Kč z plánovaných 47 150 Kč). Na žádost 
dosud nereagovalo 13 oddílů – jejich odpověď bude J. Kovář urgovat v průběhu června. Hodiny 
DGT2010 byly již předány všem oddílům s jedinou výjimkou (Lokomotiva Radlice), partiáře dosud 
nebyly předány oddílu USK Praha.  
   J. Kovář dále sdělil, že ve spolupráci s A. Ambrožem, manažerem TCM, budou připraveny smlouvy, 
resp. dohody o provedení práce, pro trenéry, kteří povedou individuální trénink. Tato akce bude 
financována jako v loňském roce ze státní dotace – dosud ovšem chybí oficiální informace. Podle 
informace M. Vokáče a R. Svobody půjde o přibližně 55 tis. Kč. Dále informoval, že z důvodu 
překročení rozpočtu KM odmítl proplatit 1 fakturu za pronájem prostor – bude řešeno s J. Novým 
a KM. 
   Dále informoval, že Policie ČR odložila trestní oznámení na p. M. Bureše. Proti tomuto usnesení 
byla podána stížnost. 
   Od přítomného P. Pavelky J. Kovář převzal hospodář zprávu revizní komise.   
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3. Komise rozhodčích (R. Fischl) 
   R. Fischl oznámil, že nová pravidla FIDE nebyla dosud schválena a vstoupí v platnost až od 
1.7.2014. Dále sdělil, že v termínu 22.-23.6.2013 pořádá SŠS seminář a školení rozhodčích II. a III. 
třídy v Mladé Boleslavi. Výše poplatku pro rozhodčí, kteří nejsou členy SŠS, je dvojnásobná a mělo 
by být zváženo, zda nepostupovat stejným způsobem při školení rozhodčích pořádaných Pražským 
šachovým svazem.  
 
4. Informace STK (Kovář) 
   J. Kovář podal informaci o organizačním a finančním zajištění přeboru Prahy jednotlivců (Sokol 
Praha – Kobylisy) a přeboru Prahy v rapid šachu (SK OAZA). Dále informoval o nabídce M. Steimara 
na uspořádání přeboru Prahy družstev v bleskové hře družstev na diktát (hotel STEP). Pro další 
jednání potřebuje M. Steimar znát termín – VV po delší diskuzi navrhl několik termínů, které budou 
M. Steimarovi předány (pátky 8., 15. a 22. 11. večer nebo soboty 9., 16. a 23.11. odpoledne).  
 
4. Různé 
   M. Paulovič informoval o žádosti R. Přibylové o finanční podporu Pražského šachového festivalu. 
Po delší diskuzi, ve které J. Kovář tlumočil stanovisko STK, že PŠS finančně podporuje výhradně 
mistrovské soutěže, bylo navrženo kompromisní řešení – PŠS poskytne organizátorům částku ve výši  
odpovídající poplatku za zápočet jednoho z festivalých open turnajů na LOK a FRL pro účastníky, 
kteří jsou členy PŠS (55 Kč/osobu), a to toho open turnaje, který splní ELO limity turnaje II. etapy 
přeboru Prahy.   
   M. Paulovič dále konstatoval, že vzhledem k výrazné úpravě odměn pro rozhodčí bude třeba zvážit 
úpravu těchto odměn pro pražské soutěže tak, aby nebyla pro oddíly likvidační. 
 
4. Usnesení a uložené úkoly:  
VV uložil: 

1. J. Kovářovi dokončit výplatu příspěvku na činnost oddílů dle rozpisu schváleného konferencí 
2. M. Paulovičovi a J. Kovářovi pokračovat v jednání s M. Steimarem ohledně zajištění přeboru 

Prahy družstev v bleskové hře na diktát. 
3. R. Fischlovi připravit návrh na odměňování rozhodčích v přeboru Prahy družstev. 

 
Termín příští schůze VV PŠS:  
Středa 26.6.2013, hrací místnost š.o. TJ Dukla Praha, Pod Juliskou 7, Praha 6 – Podbaba. 
 

 
Zapsal:   J. Kovář 

 
Za správnost:                J. Kovář                          M. Paulovič 


