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Přítomni: A.Ambrož, P.Kopta, J.Kovář, R.Fischl, A.Šimeček 
Hosté: M. Krieger 
Omluven: J.Kropík, M.Paulovič 
Program:  

1. Doplnění a schválení programu schůze 
2. Schválení zápisu z 27. schůze VV PŠS 
3. Kontrola úkolů 
4. Struktura nového webu PŠS 
5. Valná hromada PTU 
6. Disciplinární řešení Ing. Milana Pauloviče ve smyslu §159 zákona č.89/2012 Sb. – 

Občanský zákoník 
7. Prověrka rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání 0121:  Holdia DP Praha C - 

Unichess ČSOB D – formální postup jednání STK, odborná úroveň rozhodnutí 
8. Projednání otevřeného dopisu předsedy VV Janu Kropíkovi (dosud bez jakékoliv 

odezvy) 
9. Různé 

9.1 Je krajský šachový svaz povinen vypsat krajský přebor žen? 
9.2 Informace o databázi oddílů 

 
Průběh a závěry jednání:  

1. VV schválil program 28. schůze 

2. VV schválil zápis z 27. schůze.  

3. Úkol 27/1 : SPLNĚNO  
Úkol 27/2 : (spořicí účet) BĚŽÍ   
Úkol 27/3 : mail na oddíly poslán, odezva asi od poloviny oddílů, prověřit kontakty 
na ty, co neodpověděli, T.: 31.5.2015  
Úkol 27/4 : SPLNĚNO 

4. Nový web PŠS:   
předsedové KM, KR, TMK a hospodář sdělili, že jsou spokojeni se strukturou a 
obsahem jejich podstránek.   
Jan Kropík poslal svůj názor mailem: „Chci aby tam bylo určitě všechno co tam je 
dnes, tj. i duplicitně s webem ŠSČR pravidla,  řády, formuláře, atd., protože na 
našich stránkách se hledají snáze (proto i ta snadná cesta k nim na našem webu, 
aby byla zachována). Aby byla použita technologie, která by nepotřebovala žádný 
zvláštní software, aby stačilo vše přenést pouhým kopírováním do naší diskové 
oblasti na serveru ŠSČR. Je důležité aby byly naše stránky i nadále umístěny na 
serveru ŠSČR, protože mnohé zkušenosti potvrzují, že použití nějakého 
soukromého (nebo i veřejného) webového serveru, přináší riziko nečekaného 
zániku nebo změny obchodních vztahů (není to vždy a navždy zadarmo jako na 
svazovém serveru). Aby nebyl použit amatérský design, tedy aby žádná (ani 
titulní) stránka nebyla nekonečnou rolí „papíru“, tj. aby odkazy umístěné v záhlaví 
nebo i po stranách v horní části neodrolovaly při rolování těla stránky. Aby statická 
část obsahu nebyla udělána tak, že by pro bezproblémové prohlížení potřebovala 
určitou velikost obrazovky. Aby na našich stránkách nebyla žádná rubrika typu 
„diskusní fórum“. Aby na našich stránkách nebyla umístěna ani jedna reklama.“  
 
Po diskusi bylo navrženo, aby na webu byl seznam oddílů s adresami hracích 
místností a hracích dní a seznam oddílů a kroužků, kde probíhá trénink mládeže.  
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Úkol 28/1 : Předložit návrh struktury webu PŠS. Řeší: A.Šimeček, T: 29. schůze 
VV 

5. Valná hromada PTU proběhne 19.5.2015 s hlavním bodem jednání – schválení 
nových stanov. VV schválil, aby delegátem za PŠS byl A. Šimeček. 

6. VV odmítl poměrem hlasů +1 -4 návrh předsedy, aby provinění M.Pauloviče proti 
§159 zákona č.89/2012 Sb. – Občanský zákoník bylo řešeno před disciplinární 
komisí. VV PŠS rozhodl, že vyzve M.Pauloviče, aby rezignoval na členství ve VV 
PŠS, a pokud odmítne, vyzve nejbližší Konferenci PŠS, aby M.Pauloviče odvolala 
z funkce pro jeho dlouhodobou nečinnost.  
Poznámka dle ustanovení §157 odst.(1) zákona č. 89/2012 Sb.: A.Šimeček 
nesouhlasí, aby VV prominul M.Paulovičovi jeho provinění proti dobrým mravům a 
proti §159 zákona č. 89/2012 Sb.  
Úkol 27/3 : Vyzvat M.Pauloviče k rezignaci na členství ve VV PŠS. Řeší: J.Kovář, 
T: 14.5.2015 

7. VV rozhodl poměrem hlasů +3 -1 =1, že rozhodnutí STK bylo formálně vpořádku a 
dál se záležitostí nebude zabývat. A.Šimeček namítl, že STK nedodala žádné 
průkazné odpovědi na otázky, které měly konání vysvětlit a doložit. J. Kovář za 
STK konstatoval, že STK ve svém rozhodování musí především dbát na 
dodržování pravidel a řádů – v tomto utkání došlo ke zjevnému porušení pravidel 
šachu, které má být potrestáno prohrou partie a protiargumentace stojí na 
objektivně nehodnotitelném porušení pravidel fair play (které v tomto případě 
vyplývalo i z toho, že oba hráči zjevně neznali pravidla).   
Poznámka dle ustanovení §157 odst.(1) zákona č. 89/2012 Sb.: A.Šimeček 
namítá, že podle předchozích ústních informací bylo zjištěno, že M.Paulovič se na 
jednání v té věci angažoval, přestože byl osobně zainteresován na výsledku 
rozhodnutí, které přispělo k udržení jeho družstva ve skupině 01, a že rozhodnutí 
STK má věcné i formální a nejspíš i procedurální závady. Nedostal řádné 
odpovědi na otázky, které v té věci položil a odmítá výsledek hlasování VV bez 
řádného projednání věci. 

8. VV rozhodl poměrem hlasů +4 -1, že se nebude zabývat otevřeným dopisem 
předsedy VV předsedovi STK o problematických aspektech fungování STK. 

9. Různé 

9.1 STK ŠSČR na zaslaný dotaz sdělil, že KŠS nemusí každoročně pořádat krajský 
přebor žen, avšak pokud ho vypíše, nemůže stanovit minimální výkonnostní 
kritéria pro účast, neboť právo účasti mají všichni členové ŠSČR. A.Šimeček 
upozornil na znění Soutěžního řádu v bodu 2.2.1 „Všechny soutěže jednotlivců se 
plánují každoročně tak, aby nižší soutěže předcházely s dostatečným časovým 
předstihem soutěžím vyšším.“ Z něho lze usuzovat, že by se krajský přebor žen 
měl pořádat (=vypisovat) každoročně. Skutečnost, že rozhodnutí STK PŠS může 
odporovat znění soutěžního řádu a že rozhodnutí STK PŠS „V komisi (STK PŠS) 
jsme se tímto problémem (přebor žen) zabývali, a shodli jsme se na tom, že 
bychom rozhodně trvali na minimální ELO hranici 1900“ přímo odporuje 
rozhodnutí nadřízeného orgánu – STK ŠSČR. VV dále o problému nejednal. VV si 
pro příští léta vyhradil konečné schválení návrhů STK na pořádání příštích přeborů 
Prahy jednotlivců na podkladě vypsaných konkurzů na stanovení pořadatele (-ů) 
soutěží. 
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9.2 A.Šimeček jako zpracovatel databáze oznámil, že podklady pro databázi oddílů 
poskytly všechny oddíly, avšak odezva na poslední hromadný mail přišla jen asi 
od poloviny oddílů. 

9.3 R.Fischl oznámil, že v podzimním termínu 19.-20.9.2015 se bude konat školení 
rozhodčích 3. třídy (1 den) i 2. třídy (2 dny) současně. Lektory bude A.Šimeček 
(Pravidla FIDE a Swiss Manager) a J.Kovář (Soutěžní řád). 

9.4 A.Ambrož oznámil, že   

• v 1. a 2. zářijovém víkendu proběhnou současně školení i semináře trenérů 3. a 
4. třídy. 

• Peněžní prostředky došlé letos TMK na školení mládeže mohou být použity 
pouze na pořádaná tréninková soustředění a nikoliv na individuální tréninky 
mladých hráčů – Praha letos získává 61 669,- Kč. Byl zaslán mail na oddíly 
pracující s mládeží, ozvali se jen trenéři Rut a Vlasák. 

9.5 J.Kropík písemně informoval o činnosti STK:  
•  soutěž družstev dospělých 2014-15 skončila 

o  v průběhu Přeboru Prahy řešila STK jednu oficielní námitku, kterou shledala  
 jako oprávněnou  
o  v jednom případě vydala rozhodnutí o úpravě výsledku – v tom případě jedno  
 z družstev hrálo se 4 hosty v sestavě  
o  STK byla upozorněna na to, že Kateřina Skočková z TJ Zora Praha je v  
  rámci celé republiky použita ve 4 soupiskách – bylo zjištěno, že tomu tak  
  opravdu je (1x  v mateřském oddíle, 2x  v oddíle Orel Opava - krajský  
  přebor a krajská  soutěž C moravskoslezského kraje, 1x  v oddíle Sokol  
  Vítkovice - městský přebor Ostrava), ale že TJ Zora Praha dala souhlas s  
  hostováním jen 2x v oddíle Orel Opava. Skutečnost, že TJ Zora Praha  
  vystavila jen 2 souhlasy s hostováním byla ověřena nejen dotazem v TJ  
  Zora Praha, ale i u všech dalších oddílů, na jejichž soupisce byla  
  jmenovaná hráčka uvedena, a také u všech zástupců ŘO  
  jmenovaných soutěží. Za družstvo Sokol Vítkovice v městském  
  přeboru Ostrava hrála neoprávněně. Hlavní vinu na sebe vzala osoba ŘO  
  soutěže „městský přebor Ostrava“ odpovědná za schválení soupisek, díky  
  jehož nedůslednosti zůstala Kateřina Skočková na soupisce Sokola Vítkovice  
  aniž obdržel souhlas s jejím hostováním. Bylo konstatováno, že TJ Zora  
  Praha na tom nenese žádnou vinu.  
o  vedoucí skupin odvedli opět dobře svoji práci    o  po kontrole souborů  
  s výsledky a vytvoření doprovodných dokumentů byly výsledky předány včas  
  k zápočtu na ELO 

•  Uspořádáním Přeboru Prahy jednotlivců (muži, H20, H18) byl pověřen šachový 
oddíl SK Oaza Praha – startovní listina (20 účastníků z nich 16 s ELO vyšším jak 
2000) dokazuje, že model samostatného turnaje hraného systémem obvyklým pro 
Prahu, tj. ve všední dny ve večerních hodinách jedno kolo týdně, je mezi hráči 
přece jen oblíbenější  
•  STK zbývá z akcí této sportovní sezóny ještě uspořádat v měsíci červnu (pokud 
možno v první polovině června) Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu 

9.6 Plán schůzí výboru   
Termín 29. schůze bude stanoven později, předpokládá se druhá polovina června 
2015. 
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10. A.Šimeček oznámil, že nesouhlasí s rozhodnutími VV PŠS v záležitostech, které 
považuje za podstatné a jelikož v současné době ztratil jakýkoliv vliv na 
rozhodování VV PŠS, odstupuje z funkce předsedy a rezignuje i na členství ve VV 
PŠS. Konstatoval, že ve smyslu ustanovení §160 zákona č. 89/2012 Sb. končí 
jeho funkce ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rezignace, tedy dnem 28.6.2015. 

Zapsal: A. Šimeček 11.5.2015 


