
Zápis z 32. schůze VV PŠS 
ze dne 3.11.2015 

 
Přítomni: A.Ambrož, R.Fischl, J.Hruška,P.Kopta, J.Kovář, M.Paulovič 
Hosté: M.Partl, R.Wadura 
Omluveni: J.Kropík 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8. 
Byla zahájena v 18:05 a ukončena cca ve 22:00. 
 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů  
2. Informace z komisí 
3. Příprava konference PŠS 
4. Příprava rozpočtu PŠS na rok 2016 
5. Různé  
 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

 Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi zřídit spořící bankovní účet. Termín: 30.4.2015.  TRVÁ  
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   ŘEŠENO 
Úkol 31/1: VV uložil všem členům VV připravit se na příští schůzi VV na jednání 
o rozpočtu PŠS na rok 2016. Termín: 3.11.2015   SPLNĚNO 
Úkol 31/2: VV uložil R. Fischlovi shromáždit připomínky k novému návrhu statutu 
rozhodčích, posoudit je a zaslat za PŠS na ŠS ČR. Termín: 15.11.2015   ŘEŠENO 
Úkol 31/3: VV uložil J. Hruškovi připravit návrh volebního řádu pro konferenci 
(tak aby byl VV volen jako tým). Termín: 31.10.2015   SPLNĚNO  
 

2. Informace z komisí 
 
Hospodář 
   VV rozhodl o vyplacení dohody za provedení práce (DPP) pro A. Šimečka v poloviční 
výši a vzal na vědomí informaci o částkách určených na DPP pro J.Hrušku a R. Waduru. 
 
Sportovně-technická komise   
   J. Kovář informoval, že do Přeboru Prahy družstev je přihlášeno celkem 111 družstev, 
z toho 51 družstev bude hrát ve III. třídě (4 skupiny o 10 družstev a 1 skupina 
s 11 družstvy).  
 
Komise rozhodčích   
   Proběhla krátká diskuze k připomínkám ke statutu rozhodčích. 
 
Komise mládeže 
   P. Kopta podal krátkou informaci o představách KM o rozpočtu KM pro rok 2016. 
VV se tímto návrhem zabýval při přípravě rozpočtu.  
 
Trenérsko-metodická komise   

Ambrož krátce informoval o plánu přípravy hráčů, kteří postoupili na mistrovství ČR. 
VV vyjádřil s tímto plánem souhlas. 

 



Komise pro marketing a komunikaci (KMK) 
J. Hruška informoval o zřízení nové domény www.prazskysach.cz a webhostingu 
u společnosti Wedos. Náklady bez DPH jsou 150 Kč/rok za doménu a 300 Kč/ rok 
za webhosting (v prvním roce je 50% sleva). 
Uvedená doména bude použita pro přípravu nových webových stránek. Na základě 
konzultací s ŠSČR je vhodné toto řešit samostatně, tj. nezávisle na přípravě nových 
stránek pro ŠSČR. 
Součástí webhostingu je i neomezený počet emailových schránek xxx@prazskysach.cz, 
jejichž využití se předpokládá pro standardizaci komunikace. 

 
3. Příprava konference Pražského šachového svazu 
 

   J. Kovář informoval, že konference PŠS bude mít 58 delegátů (na základě počtu 
aktivních členů ke dni 31.10.2015). 
   Po diskuzi a zapracování menších změn schválil VV PŠS návrh Jednacího řádu 
konference PŠS a Volebního řádu konference PŠS. Oba řády vychází z obdobných řádů 
konference ŠS ČR a byly J. Hruškou připraveny tak, aby je bylo možné používat 
i v budoucnosti bez dalších úprav (nedojde-li ke změnám Stanov ŠS ČR nebo OZ). 
   Po delší diskuzi byl poté připraven a schválen Program konference PŠS. Bylo 
rozhodnuto, že pro zrychlení průběhu konference, která bude konferencí volební, budou 
zprávy všech komisí zveřejněny v předstihu na webu a budou na konferenci 
prezentovány pouze jako součást zprávy o činnosti VV přednesené J. Kovářem (případné 
dotazy k práci komisí zodpoví jejich předsedové v diskuzi). 
   M. Partl oznámil, že RK odstoupí stejně jako VV a informoval, že on a C. Haškovec jsou 
ochotni pracovat v RK i v dalších letech, M.Krieger nebude pro další volební období 
kandidovat. 
Úkol 32/1: VV uložil J. Hruškovi připravit pozvánku na konferenci PŠS. Termín:  
9.11.2015    
Úkol 32/2: VV uložil J. Kovářovi rozeslat pozvánku na konferenci spolu s Programem 
konference a přehledem počtu delegátů a zveřejnit tyto dokumenty spolu s Jednacím 
a Volebním řádem konference na webu PŠS. Termín:  9.11.2015   
Úkol 32/3: VV uložil všem členům VV připravit zprávy o činnosti svých komisí tak, 
aby mohly být schváleny na 33. schůzi VV. Termín:  1.12.2015    
Úkol 32/4: VV uložil J. Kovářovi připravit zprávu o činnosti VV PŠS a zprávu 
o hospodaření PŠS tak, aby mohly být schváleny na 33. schůzi VV.  Termín:  1.12.2015   
Úkol 32/5: VV uložil J. Hruškovi připravit kandidátku týmu pro volby nového VV 
a seznámit s ní VV na 33. schůzi.  Termín:  1.12.2015   
    

4. Příprava rozpočtu PŠS na rok 2016 
 

   J. Kovář informoval, že v rozpočtových položkách týkajících se VV PŠS nepředpokládá 
výrazné změny (zvýší-li se počet členů VV, může odpovídajícím způsobem vzrůst částka 
na odměny VV). Na návrh M. Pauloviče bude v rozpočtu zvlášť vyčleněna položka 
na odměny členů RK.  
   V rozpočtu STK se předpokládá navýšení položky na dotaci pro postupující (v roce 2016 
budou mít přeborníci Prahy z roku 2014 a 2015 právo hrát otevřené mistrovství ČR). 
A. Ambrož navrhl navýšení rozpočtu na přebor Prahy jednotlivců v zájmu zvýšení zájmu 
o tuto soutěž – bude zváženo v závislosti na celkových nárocích rozpočtu.  
   P. Kopta informoval, že KM bude žádat magistrát o grant na podporu účasti pražských 
reprezentantů na mistrovství ČR, který ovšem předpokládá spoluúčast PŠS ve výši 
cca 8 tis. Kč. KM by rovněž potřebovala prostředky na nákup šachového materiálu 
(především hodin), které jsou pro účely soutěží zapůjčovány oddíly, které s mládeží 
pracují. J. Kovář upozornil, že v roce příštím budou nakupovány poháry (které jsou 
z důvodů výhodné množstevní slevy nakupovány jednou za dva roky) a že by tedy došlo 
k výraznému zvýšení nároků na rozpočet. Navrhl proto odložit nákup hodin na rok 2017 
s tím, že pro rok příští bude KM vyčleněna částka na podporu postupujících na mistrovství 
ČR (viz spoluúčast zmíněná výše).  



   Vzhledem k tomu, že není známo, zda bude ŠS ČR v roce příštím podporovat krajská 
TCM, bude v rozpočtu TMK počítáno s dotací v cca poloviční výši než v roce letošním. 
Na činnost TCM bude vyčleněna částka 25 tis. Kč, která zajistí financování přípravy 
pražských reprezentantů na mistrovství ČR v I. čtvrtletí 2016. Další financování akcí TCM 
bude pokračovat v závislosti na výši poskytnuté dotace. 
   Rozpočet KR bude beze změny proti roku 2015. 
   J. Hruška přednesl svou představu o rozpočtu KMK – zásadní je požadavek na přípravu 
nového webu PŠS, který je odhadován cca na 50 tis. Kč. 
Úkol 32/6: VV uložil J. Kovářovi připravit návrh rozpočtu tak, aby mohl být schválen 
na 33. schůzi VV.  Termín:  1.12.2015   
 

5. Různé 
 

------- 
 

 
Termín 33. schůze VV PŠS byl stanoven na úterý 1.12.2015, 18:30 v hrací místnosti 
š.o. Sokol Praha – Vršovice (současně s přeborem Prahy jednotlivců v bleskové hře). 
 
 
Zapsal:   J. Kovář 
 
 

 


