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Přítomni: A.Ambrož, P.Kopta, J.Kovář, A.Šimeček 
Hosté: C.Haškovec, M.Partl 
Omluven: R.Fischl, J.Kropík, M.Paulovič 
Program: 
1. Schválení programu 27. schůze 
2. Schválení zápisu 26. schůze VV 
3. Potvrzení hlasování per rollam 1/2015 
4. Kontrola úkolů 
5. Zpráva RK za rok 2014 (hospodaření 2014 a rozpočet 2015) 
6. Příprava na konferenci ŠSČR 2015 
7. Zápis PŠS do veřejného (spolkového) rejstříku 
8. Různé 
 
Průběh a závěry jednání: 

1. VV schválil program 27. schůze 

2. VV schválil zápis z 26. schůze.  
Zápis z 25. schůze byl schválen usnesením per rollam ke dni 5.12.2014 s výsledkem 
hlasování +6 =0 -0, M.Paulovič nehlasoval.  

3. VV vzal na vědomí výsledky hlasování per rollam 1/2015.  
1/2015/A: VV souhlasí s udělením příspěvku na činnost pro š.o. Sokol Kobylisy ve 
výši 500 Kč za uspořádání semináře rozhodčích. Hlasy +6 =1 -0  
1/2015/B: VV souhlasí s rozdělením částky na odměny pro VV takto: 7 členů VV 
PŠS à 1882 Kč (1600 Kč po zdanění) a 3 členové revizní komise à 588 Kč (500 Kč 
po zdanění). Hlasy +7 =0 -0 

4. Úkol 24/1: ŠSČR bude vypisovat nové výběrové řízení na zhotovení nových 
webových stránek, zatím nelze jednat o možnosti pořízení klonu. SPLNĚNO.  
Úkol 25/1: SPLNĚNO již k datu předchozí schůze.  
Úkol 25/2:J.Kovář předložil Zprávu o hospodaření za rok 2014 a Návrh rozpočtu 
pro rok 2015. T: 4.12.2014 SPLNĚNO 
Úkol 25/2: Zprávy o činnosti komisí. T: 7.12.2014  SPLNĚNO  
Úkol 25/2: Stanovy ŠSČR jsou i stanovami PŠS jako pobočného spolku. SPLNĚNO 

5. VV vzal na vědomí zprávu RK za rok 2014. Zpráva bude zveřejněna na webu PŠS.  
Úkol 27/1: Aktualizovat dispoziční práva k bankovnímu účtu. Řeší: J.Kovář, 
A.Šimeček, T: 30.4.2015.  
Úkol 27/2: Zřídit spořicí bankovní účet a převést na něj peněžní prostředky, o nichž 
se reálně předpokládá, že nebudou tento rok použity. Řeší: J.Kovář, A.Šimeček, T: 
30.4.2015. 

6. A) Jakub Čmiko informoval, že se z pracovních důvodů nebude moci účastnit 
konference ŠSČR. VV vzal informaci na vědomí s tím, že 5. delegátem bude 1. 
náhradník M. Partl.  
B) PŠS bude požadovat informaci, zda ŠSČR je veřejně prospěšným spolkem a 
pokud ano, zda toto platí automaticky i pro jeho pobočné spolky.  
C) J. Kropík navrhl drobnou formulační změnu Ekonomické směrnice, J. Kovář zašle 
mailem sekretáři svazu.  
D) Kontrola splnění článku 3.5.2.b) Soutěžního řádu (hráč může být uveden na 
nejvýše 3 soupiskách soutěže dospělých) je nyní prováděna „ručně“ kontrolou 
všech soupisek. VV PŠS doporučuje, aby se účast hráčů v družstvech centrálně 
evidovala buď přímo v databázi individuálních členů nebo ve zvlášť k tomu zřízené 



Pražský šachový svaz 
Zápis z 27. schůze Výkonného výboru konané dne 11.2.2015 

 

Strana 2 (ze 3) 

databázi, kam by informace z jimi řízených skupin zadávali všichni vedoucí skupin 
a prohlížení obsahu by bylo veřejně přístupné. PŠS toto navrhne konferenci ŠSČR. 
(hlasování při schvalování zápisu: +3, =1, -2, nehlasoval 1)   
E) Na minulé konferenci byl přednesen námět, aby byly evidovány splněné normy 
4. a 3. VT z dětských soutěží i u hráčů neregistrovaných v ŠSČR a tyto normy se 
hráčům uznávaly u nemistrovských turnajů, jichž se společně účastní registrovaní i 
neregistrovaní hráči do věkové kategorie do U12 včetně. Podle nejnovější informace 
budou i 4. a 3. VT přidělovány podle ratingu hráčů, proto podnět nebude vznesen.  
F) Auty pojedou na konferenci A. Ambrož a A. Šimeček, přesné rozdělení 
spolucestujících bude provedeno operativně před odjezdem. 

7. Při přípravě dokladů k doplnění povinných údajů o PŠS ve spolkovém rejstříku 
vznikly pochybnosti o datu, k němuž by měla být podepsána čestná prohlášení 

členů VV a RK. Varianty jsou vzápětí po konferenci, po začátku platnosti nového 

OZ (leden 2014), vzápětí po nabytí platnosti stanov ŠSČR (3.3.2014), krátce před 
datem zápisu. Problém byl konzultován s JUDr. Vachtou, právníkem PTU, jejímž je 
PŠS členem. Jelikož jsme v mailové korespondenci nedostali uspokojující odpověď, 
přeposlali jsme korespondenci se stejným dotazem na ŠSČR s žádostí o vyjádření. 
VV rozhodl, že s dalším postupem v této věci vyčkáme až do odpovědi ŠSČR. Hlasy 
+3 =0 -1. 

8. Různé 

8.1 Plán schůzí výboru   
Termín 28. schůze bude stanoven později, předpokládá se polovina dubna 2015. 

8.2 A.Šimeček oznámil, že hovořil s Martinem Postupou, který nedávno přestoupil do 
oddílu GROP a stal se členem PŠS. Martin Postupa přitom projevil zájem o činnost 
v STK. A.Šimeček navrhuje STK, aby jeho zájmu využila, nejlépe formou řádného 
členství. 

8.3 Pokročila doba, během které budou muset upravit svůj statut oddíly – bývalá 
občanská sdružení. PŠS bude moci dle svých znalostí poskytnout zájemcům 
metodickou podporu. Na všechny pražské oddíly bude rozeslána e-mailová zpráva 
s dotazem, zda oddíly transformaci podléhají, pokud ano, jak dalece s tím již 
pokročily a zda budou potřebovat metodickou pomoc.  
Úkol 27/3: Rozeslat zmíněný e-mail na všechny adresy z nové databáze oddílů, tím 
bude současně prověřena aktuální správnost uvedených údajů. Řeší: A.Šimeček, 
T: 26.2. 

8.4 A. Šimeček a J. Kovář se 21.1.2015 zúčastnili schůzky zástupců svazů a oddílů 
s PTU a pracovníky pražského magistrátu, které zastupovali Lukáš Rázl, poradce 
radní Novákové, a pracovník magistrátu pan Hanovský. Pánové oznámili, že 
financování sportu v Praze bude navýšeno a řešeno především formou grantů. 
Praha bude pro rok 2016 evropským hlavním městem sportu a svazy / oddíly mohou 
podávat náměty na akce, které by pořádali s finanční podporou magistrátu. Praha 
se bude dále ucházet o uspořádání letní olympiády dětí a mládeže v roce 2017. 
Šachy však spadají rámcově do programu zimní olympiády, i když seznam sportů 
nebyl ještě definitivně uzavřen. 

8.5 C. Haškovec připomenul, že by zpráva RK za rok 2014 měla být zveřejněna na 
webu PŠS. J. Kovář toto provede, jakmile zajistí druhý podpis listiny (M.Kriegra).  

8.6 Úkol 27/4: Delegáti konference PŠS požádali o zveřejnění závěrečné zprávy státní 
zástupkyně, jíž zastavila řízení v kauze Bureš. Řeší: A.Šimeček, T: 26.2. 
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8.7 M. Partl vznesl námět, aby soupisky družstev pro přebor Prahy, které se 
v současnosti předkládají do 1.11. běžného roku, mohly být upravovány – 
doplňovány i později (avšak před zahájeném soutěže). Oddíly nemají 2 měsíce před 
startem soutěže ani dostatečně úplné, ani aktuální údaje o reálných možnostech 
účasti přinejmenším od některých svých hráčů. VV to bude řešit až po vznesení 
dotazu dle bodu 6 D) tohoto zápisu a podle reakce na něj. 

Zapsal: A. Šimeček 15.2.2015 


