
Zápis z 30. schůze VV PŠS 
ze dne 15.9.2015 

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

 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8. 
Byla zahájena v 18:20 a ukončena cca ve 21:30. 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů  
2. Informace z komisí  
3. Informace o jednání VV ŠSČR s KŠS 
4. Kooptace nového člena VV PŠS J. Hrušky 
5. Projednání současné situace v PŠS 
6. 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.  ZRUŠENO – o dalším 
postupu rozhodne VV poté, co A.Šimeček předá informaci o oddílech, které tuto pomoc 
potřebují   
Úkol 28/1: VV uložil A.Šimečkovi předložit návrh struktury webu PŠS. Termín: 
29. schůze VV PŠS.   ZRUŠENO – problematikou webových stránek se bude zabývat 
nově kooptovaný člen VV  
Úkol 29/1: VV ukládá A. Ambrožovi zveřejnit program seminářů TCM na webu PŠS. 
SPLNĚNO 
Úkol 29/2: VV ukládá KM připravit odpověď na dopis A. Šimečka. SPLNĚNO 
Úkol 29/3: VV ukládá STK připravit termínový kalendář a zveřejnit na webu PŠS. 
SPLNĚNO 
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. SPLNĚNO 
Úkol 29/5: VV ukládá J.Kovářovi projednat s A.Šimečkem způsob předání funkce (resp. 
materiálů jím zpracovaných při výkonu funkce předsedy VV PŠS). SPLNĚNO – k předání 
materiálů dojde při školení rozhodčích ve dnech 19.-20.9.2015. 
Úkol 29/6: VV ukládá J.Kovářovi a P.Koptovi aktualizovat dispoziční práva k bankovnímu 
účtu. SPLNĚNO 
 

2. Informace z komisí 
 

Sportovně-technická komise   
   J. Kovář informoval, že 14.9.2015 byl oddílům rozeslán rozpis přeboru Prahy družstev 
2015-16. Připomněl, že novým zněním Soutěžního řádu byl zrušen limit počtu volných 
hráčů na oddíl a nově definována povinnost odehrát minimálně 2 utkání pro všechny 



hráče na soupisce po posledního hráče základní sestavy včetně. V souladu se Soutěžním 
řádem je umožněno i doplňování soupisky, ale pouze o nově registrované vlastní členy 
oddílu, a jen ve 3. třídě, a jen do 31.12.2015. 
 
   V termínu od 30.11. do 4.12.2015 proběhne přebor Prahy jednotlivců v bleskové hře. 
J.Kovář postupně osloví potenciální pořadatele (Sokol Kobylisy, Sokol Vršovice, OAZA). 
 
 
Komise rozhodčích   
   R. Fischl informoval VV o školení a semináři rozhodčích 2. a 3. třídy, které proběhne 
19.-20.9.2015 v Kobylisích – přihlásilo se celkem 37 zájemců, z toho pouze 7 z Pražského 
šachového svazu. Vzhledem k počtu zájemců a očekávanému příjmu ze školení rozhodl 
VV o poskytnutí příspěvku 2000,- Kč š.o. Sokol Kobylisy za uspořádání akce a vyslovil 
souhlas s dohodami o provedení práce pro organizátora školení a osobu, která akci zajistí 
po technické stránce.  
   Dále informoval, že v kauze Holdia – Unichess je v současné době vedeno Komisí 
rozhodčích ŠSČR kárné řízení s A. Šimečkem.  
Komise mládeže 
   P. Kopta informoval, že 9.9.2015 proběhla schůze KM, která rozhodla, že finále přeboru 
Prahy v kategoriích H18 a H20 proběhne jako samostatný turnaj, nikoli jako součást 
přeboru Prahy jednotlivců. Další informace budou zveřejněny na webových stránkách KM. 
 
Trenérsko-metodická komise   
   A.Ambrož krátce informoval o školení trenérů 4. a 3.třídy, které proběhlo ve dnech 
5.-6.9.a 12.-13.9.2015 za účasti 18 zájemců. 
   J.Kovář vyjádřil obavu, zda se vzhledem k dosavadnímu stavu čerpání dotace ŠSČR 
pro TCM Praha, bude dotace vyčerpána. Dále navrhl určité změny v systému fungování 
Tréninkového centra mládeže, které by umožnily hladké fungování TCM již od počátku 
kalendářního roku – návrh by znamenal, že PŠS rezervuje pro TCM určitou částkou 
v rámci svého rozpočtu. Ta by byla následně refinancována z přijaté dotace 
za předpokladu, že bude poskytnuta. Předložený námět bude předmětem další diskuze 
a bude dopracován do termínu konference PŠS.        
Úkol 30/1: VV ukládá A. Ambrožovi zajistit vyčerpání dotace pro TCM v plné výši 
a o dalším postupu informovat VV na příští schůzi. Termín: 13.10.2015. 
 

 
3. Informace o jednání VV ŠSČR s KŠS 
 

   J. Kovář informoval, že zúčastnil jednání VV ŠSČR s předsedy KŠS, které se konalo dne 
21.7.2015 v Pardubicích. Zápis z tohoto jednání je zveřejněn na webu ŠSČR. Diskutovány 
byly především otázky týkající se komunikace mezi VV ŠSČR a krajskými svazy a 
problémům legislativního charakteru. Z jednání vyplynulo, že PŠS podobně jako další 
krajské svazy neřeší řadu úkolů vyplývajících ze Stanov ŠSČR – nevěnuje se rozvoji 
rekreačního šachu a oblasti propagace šachu. VV ŠSČR požádal o zastropování členských 
příspěvků na úrovni příspěvků ŠSČR – pro PŠS to znamená snížení příspěvků u dětí 
do 10 let. 
Úkol 30/2: VV ukládá J.Kovářovi připravit návrh úpravy výše členských příspěvků, který 
bude předložen konferenci ŠS ČR. Termín: 7.11.2015 
 



4. Kooptace nového člena VV PŠS (J. Hruška) 
 

   J.Kovář krátce informoval o vývoji situace po rezignaci A.Šimečka na funkci předsedy 
VV a o jednání s J.Hruškou, členem š.o. Unichess, spolek. J. Hruška poté seznámil 
přítomné členy VV se svou představou o své práci ve VV. Na návrh J. Kováře rozhodl 
poté VV jednomyslně o kooptaci J.Hrušky za člena VV PŠS. 
Usnesení: VV schvaluje kooptaci Ing. Jana Hrušky do neobsazené funkce člena 
výkonného výboru Pražského šachového svazu do nejbližší Konference PŠS. 
Úkol 30/3:  VV uložil J. Hruškovi připravit návrh statutu a jednacího řádu Komise 
pro marketing a komunikaci, případně dalších nových komisí a předložit je ke schválení 
na 31. schůzi VV. Termín: 13.10.2015 
Úkol 30/4: VV uložil J. Hruškovi připravit návrh dokumentace k změně údajů ve 
spolkovém rejstříku, tak aby zápis vyhovoval Novému občanskému zákoníku. Termín: 
do konference PŠS 
 

5. Projednání současné situace v PŠS 
 

   J.Kovář krátce informoval o schůzce se signatáři výzvy ke svolání mimořádné 
konference PŠS (V.Pivoňka, R.Přibylová) – pro obě strany by byla akceptovatelná 
přeměna řádné konference v prosincovém termínu na konferenci volební. Uvedená výzva 
ještě nebyla VV oficiálně doručena (nutný souhlas 1/3 oddílů) a tři oddíly konání 
mimořádné konference odmítly. J. Hruška navrhl možnost změnit řádnou konferenci na 
volební rozhodnutím VV, ale převážil názor, že takový požadavek VV od oddílů dosud 
oficiálně neobdržel, takže není na co reagovat.   
 
Úkol 30/5: VV uložil J. Kovářovi konzultovat postup při doplnění VV nebo volbě nového 
VV na konferenci PŠS tak, aby byl v souladu se Stanovami ŠSČR a Občanským 
zákoníkem. Termín: 13.10.2015 
 

 
6. Různé 

 
   J.Kovář upozornil, že vzhledem k zákonem daným termínům vážícím se ke svolání 
konference PŠS bude vhodné naplánovat termíny dalších schůzí VV do konce roku.  

 
Termín 31. schůze VV PŠS byl stanoven na úterý 13.10.2015, 18:00 v hrací místnosti 
š.o. Sokol Kobylisy. Termíny dalších schůzí byly předběžně stanoveny na 3.11.2015 
(schválení programu konference PŠS, tak aby mohl být zveřejněn s 30denním předstihem) 
a 1.12.2015.  
 
 
 
 
Zapsal:   J. Kovář 
 
 


