
Zápis z 29. schůze VV PŠS 
ze dne 16.6.2015 

 
Přítomni: R. Fischl, P. Kopta, J. Kovář, M. Paulovič 
Hosté: C. Haškovec, M. Partl 
Omluveni: A. Ambrož, J. Kropík, A. Šimeček 

 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8. 
Byla zahájena v 18:45 a ukončena cca ve 20:30 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů  
2. Informace z komisí  
3. Příprava termínového kalendáře pro sezónu 2015-16  
4. Projednání dalšího postupu po odstoupení předsedy VV  
5. Různé  
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi a A. Šimečkovi zřídit spořící bankovní účet. Termín: 
30.4.2015.  TRVÁ  
Úkol 27/3: VV uložil A.Šimečkovi rozeslat na oddíly dotaz zda budou potřebovat 
metodickou pomoc při transformaci na spolek. Termín: 26.2.2015.  TRVÁ     
Úkol 28/1: VV uložil A.Šimečkovi předložit návrh struktury webu PŠS. Termín: 
29. schůze VV PŠS.   A. Šimeček se z účasti na 29. schůzi omluvil, o dalším postupu bude 
rozhodnuto na příští schůzi VV PŠS.  
Úkol 28/2: VV uložil J. Kovářovi vyzvat M. Pauloviče k rezignaci na členství ve VV PŠS. 
Termín: 14.5.2015.   SPLNĚNO  

 
2. Informace z komisí 
 

Komise rozhodčích   
   R. Fischl seznámil členy VV s programem školení rozhodčích, které proběhne 19.-
20.9.2015 v Kobylisích a požádal o jejich zveřejnění na webu. 
 
Sportovně-technická komise   
J. Kovář krátce informoval: 
• Družstvo GROP B se vzdalo postupu do 2. ligy; náhradník postupu, družstvo TJ 

Pankrác B, potvrdil zájem o postup. 
• Rozšířená STK ŠSČR rozhodla na své schůzi, že počet volných hráčů v soutěžích 

družstev nebude nikterak omezen.  
• STK PŠS se předběžně zabývala přípravou soutěží družstev: nově počítá s možností 

doplňování soupisek až do 31.prosince, ale pouze ve 3. třídě a pouze o nově 
registrované hráče. Bylo i zvažováno využití alternativního trestu v případě mobilních 
telefonů.  

Po krátké diskuzi VV bylo uzavřeno, že doplňování soupisek by mělo být umožněno 
(v diskuzi byly zmíněny další alternativy); v případě mobilních telefonů nebyla možnost 
alternativního trestu doporučena. 
Přebor Prahy v rapid šachu proběhne jako součást turnaje Zlatá Praha - A. Šimeček ani 
R. Přibylová dosud nepotvrdili zaslaný návrh smlouvy. J. Kovář bude urgovat.  



 
Trenérsko-metodická komise   
A. Ambrož, který se ze schůze omluvil ze zdravotních důvodů bezprostředně před 
zahájením schůze, požádal VV o souhlas s uspořádáním kursu trenérů 4. a 3. třídy v září 
2015 - VV souhlasil. J. Kovář konstatoval, že dosud nebyl zveřejněn program seminářů 
organizovaných TCM Praha.     
Úkol 29/1: VV ukládá A. Ambrožovi zveřejnit program seminářů TCM na webu PŠS. 
Termín: 31.7.2015 
 
Komise mládeže 
P. Kopta informoval, že členům KM rozeslal dopis A. Šimečka a požádal je o vyjádření, 
aby mohl připravit odpověď.  
Úkol 29/2: VV ukládá KM připravit odpověď na dopis A. Šimečka. Termín: 10.7.2015  

 
3. Příprava termínového kalendáře pro sezónu 2015-16 
 

Termínový kalendář KM je již připraven, STK do připraveného kalendáře KM doplní 
termíny jí organizovaných soutěží, termín řádné konference PŠS byl předběžně stanoven 
na týden od 8.12. do 11.12.2015. 
Úkol 29/3: VV ukládá STK připravit termínový kalendář a zveřejnit na webu PŠS. 
Termín: 30.6.2015 
 

4. Projednání dalšího postupu po odstoupení předsedy VV 
 

   J. Kovář krátce informoval, že po konzultaci s právníkem PTU zjistil, že odstoupení 
předsedy neochromí po formální stránce fungování VV PŠS. Uspořádání mimořádné 
konference v září považuje VV za zbytečné, neboť další konference se bude muset konat 
v pravidelném termínu na začátku prosince (schvalování rozpočtu, příprava soutěží 
družstev atd). VV se dohodl, že situaci lze řešit na řádné konferenci v prosincovém 
termínu. Konference bude připravenoa tak aby mohlo dojít k doplnění VV a volbě nového 
předsedy.  
Úkol 29/4: VV ukládá J. Kovářovi připravit návrh odpovědi VV PŠS na poslední výzvu 
A. Šimečka ke svolání mimořádné konference PŠS a po jejím odsouhlasení per rollam ji 
rozeslat emailem oddílům. Termín: 28.6.2015 
Úkol 29/5: VV ukládá J. Kovářovi projednat s A. Šimečkem způsob předání funkce 
(resp. materiálů jím zpracovaných při výkonu funkce předsedy VV PŠS). Termín: 
28.6.2015 
Úkol 29/6: VV ukládá J. Kovářovi a P.Koptovi aktualizovat dispoziční práva 
k bankovnímu účtu. Termín: 17.7.2015. 

 
5. Různé 

 
   M. Paulovič oznámil, že nebude na funkci ve VV rezignovat a že se znovu zapojí do 
práce VV, neboť pominul důvod jeho nečinnosti. 
   J. Kovář oznámil, že se dne 23.6.2015 zúčastní schůze VV ŠS ČR na Strahově, aby 
vedení ŠS ČR informoval o situaci ve VV PŠS.   

Termín 30. schůze VV PŠS byl předběžně stanoven na čtvrtek 17.9.2015, definitivně bude 
potvrzen do 31.8.2015.  
 
Zapsal:   J. Kovář 
 
 



Příloha: 
 
TEXT REAKCE NA VÝZVU A. ŠIMEČKA 
 

 
Vážení šachoví přátelé, 
 
   VV PŠS na své schůzi dne 16.6.2015 konstatoval, že odchod A. Šimečka 
z funkce předsedy VV nikterak nezkomplikuje práci výkonného výboru (a spíše ji 
usnadní) a ani po formální stránce činnost Pražského šachového svazu 
neochromí. Situaci je proto možné řešit až na řádné konferenci PŠS, která je 
předběžně naplánována na týden od 8. do 11.12.2015 a která bude připravena 
tak, aby došlo k doplnění VV a volbě nového předsedy. 
 
Za VV PŠS 
 
Jan Kovář, 
místopředseda a hospodář 
 
P.S.:  
Pokud se přesto někteří z Vás domnívají, že je mimořádnou volební konferenci 
nutné svolat, směřujte Vaše výzvy na mou adresu (nkov@medicon.cz). 
Nezapomeňte přitom prosím na to, že členy Pražského šachového svazu nejsou 
fyzické osoby, nýbrž oddíly a mělo by tedy jít o vyjádření za příslušný šachový 
oddíl.  
 
 


