
Zápis z 35. schůze VV PŠS 
ze dne 15. 2. 2016 

 
Přítomni: J.Hruška, R. Kubíček, J.Kovář, V. Pivoňka, V. Rut, R.Wadura 
Hosté: M. Partl, R. Přibylová, C. Haškovec 
Omluveni: P. Háse, J.Kropík 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 19:00 a 
ukončena cca ve 22:45. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z komisí - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
3. Informace k zápisu do spolkového rejstříku 
4. Informace o hospodaření 
5. Pravidla komunikace jménem svazu 
6. Projednání/schválení návrhů členů jednotlivých komisí 
7. Projednání/schválení statutů a jednacích řádů jednotlivých komisí 
8. Projednání/schválení cílů jednotlivých komisí na rok 2016 
9. Příprava na konferenci ŠSČR 
10.Různé 
 

1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi zřídit spořící bankovní účet. Termín: 30.4.2015.  TRVÁ 
(nově jako společný úkol hospodáře a sekretáře PŠS)  
Úkol 30/4: VV uložil J. Hruškovi připravit návrh dokumentace k změně údajů  
ve spolkovém rejstříku, tak aby zápis vyhovoval Novému občanskému zákoníku (NOZ). 
Termín: do konference PŠS   SPLNĚNO (viz bod 3.) 
Úkol 34/1: VV uložil všem předsedům odborných komisí vybrat členy (aspoň 2) svých 
odborných komisí (včetně zajištění jejich písemného souhlasu) ke schválení VV PŠS. 
Termín:  15.1.2016   SPLNĚNO (viz bod 6.) 
Úkol 34/2: VV uložil všem předsedům odborných komisí připravit statut a jednací řád 
svých komisí. Termín:  15.2.2016   ŘEŠENO (viz bod 7.) 
Úkol 34/3: VV uložil všem členům připravit náměty na zlepšení činnosti PŠS v rámci 
svých oblastí působení. Termín:  15.2.2016  NAHRAZUJE SE (viz bod 8.) 
 

2. Informace z komisí 
 
STK  

 J. Kovář za STK konstatoval, že soutěže družstev zatím probíhají bez většího 
problému.  

 V. Pivoňka vyslovil nespokojenost se zveřejňováním výsledků na webu u některých 
skupin – bylo doporučeno v takovém případě kontaktovat přímo předsedu STK s 
konkrétními výhradami.  

 Krátce představeny odpovědnosti navrhovaných členů STK. 
 



KM  

 V. Rut informoval o převodu agendy týkající se listiny talentů do TMK (po dohodě 
s předsedou TMK).  

 Dále V. Rut informoval o přípravné schůzi nové KM, která schválila zásady fungování 
KM. Po diskusi ve VV byly potvrzeny následující pravidla: 

o do konce června bude zveřejněn soutěžní kalendář všech mistrovských soutěží 
na příští školní rok (nyní 2016/17) 

o propozice turnajů budou zveřejněny alespoň 2 měsíce předem (turnaje v říjnu 
alespoň 1 měsíc předem),  

o nabídka výběrového řízení na turnaje bude rozeslána emailem na všechny 
pražské oddíly 

o pro jednotlivé turnaje budou vždy určeni garanti 

 Vzhledem ke zvýšenému počtu požadovaných turnajů v programu Podpora kroužků 
na 4 bylo doporučeno KM co nejvíce rozšířit seznam započítávaných turnajů. Rovněž 
budou zástupci VV jednat se ŠSČR o přesunutí činnosti vyhodnocení aktivit dětí 
z oddílů na ŠSČR.  

 Ceny pro turnaje pro rok  2015-16 převezme P. Kopta, administrativu objednávky cen 
pro roky 2017-18 přebere od J. Nového J. Kovář (věcný obsah schvaluje KM resp. 
STK). 

 
TMK  
 R. Kubíček seznámil VV se svou rámcovou představou systému tvoření listiny talentů 

– detaily připraví a dá k diskusi TMK a VV 
 Dále R. Kubíček informoval o nápadech na zlepšení činnosti TMK – koordinovat 

komunikaci na oddíly s KM, organizovat víc akcí v přírodě, apod.  

 Usnesení 35/1: VV s účinností k 13.3.2016 odvolává A. Ambrože z funkce manažera 
TCM  a jmenuje do této funkce R. Kubíčka – hlasování: pro 5/proti 0/zdržel se 1 
SCHVÁLENO 

 Úkol 35/1: VV uložil R. Kubíčkovi oznámit ŠS ČR (Jaroslav Fiala, kopie M. Vokáč) 
změnu manažera TCM k 13.3.2016. Termín:  13.3.2016  

 
KR  
 Proběhl seminář rozhodčích s rozdělením řízení utkání pražského přeboru (v rámci 

toho byla prodloužena licence 7 rozhodčím) – výnos cca 1,5 tis. Kč, v této souvislosti 
VV diskutoval výši příspěvku oddílu za poskytnutí místnosti v obdobných případech, 
bylo schváleno obecné pravidlo: příspěvek 150 Kč/hod., max. 1.000 Kč/den, a to za 
předpokladu, že bude pokryto z výnosu akce (pokud je poplatek vybírán). 

 Z důvodu porušení soutěžního řádu byl podán návrh na zahájení kárného řízení 
s rozhodčím L. Jakušem. Vzhledem k tomu, že jde o mezinárodního rozhodčího, tak 
byl případ předán republikové KR. 

 
KMK  

 J. Hruška seznámil VV se stavem přípravy webových stránek – J. Hruška připraví 
koncept, který rozešle k diskusi členům VV (termín přípravy webu cca do 2 měsíců), 

 Do té doby (na Q1) bude uzavřena dohoda s J. Kropíkem jako webmasterem starého 
webu. 

 
 
 



KD  

 V. Pivoňka seznámil VV se svou představou činnosti KD – získávat dotace na podporu 
rozvoje, vzdělávání a propagace šachu v Praze, zejména na podporu trenérů, talentů, 
turnajů a speciálních akcí (pro rok 2016 např. akce k připomenutí výročí Věry 
Menčíkové, Praha = město evropského sportu), včetně podpory místních turnajů pro 
oddíly. 

 V. Pivoňka připraví koncepci práce KD a rozešle VV k připomínkám. 

 Nutná komunikace s příslušnými komisemi, předsedové komisí pošlou do konce 
března KD návrhy na účely, pro které by KD měla získat dotace. 

 Úkol 35/2: Zaslat návrhy na akce/ činnosti pro získání dotací. – předsedové komisí 
Termín:  29.3.2016    

 
3. Informace k zápisu do spolkového rejstříku 

 

 R. Wadura seznámil VV se stavem změny údajů o PŠS ve spolkovém rejstříku, tak aby 
zápis vyhovoval Novému občanskému zákoníku (NOZ) – byly připraveny a 
shromážděny všechny potřebné dokumenty pro podání návrhu. Samotný návrh na 
změnu údajů byl elektronicky podán na spolkový rejstřík s tím, že originály budou 
odeslány na Městský soudu v Praze poštou v nejbližších dnech. Odpověď soudu se dá 
čekat do 1 až 2 měsíců. 

 Dále R. Wadura seznámil VV se stavem změny údajů (zejména názvů) u pražských 
oddílů.  

 
Úkol 35/3: VV uložil sekretáři PŠS zkontaktovat jednotlivě oddíly, které jsou aktivní a 
které ještě neprovedly změnu názvu spolku, s nabídkou pomoci. Termín:  29.3.2016    

    
4. Informace o hospodaření 

 
J. Kovář seznámil VV s finálním čerpáním rozpočtu na rok 2015, které bylo o cca 10 tis. 
Kč lepší než předpokládané čerpání prezentované na konferenci PŠS dne 10.12.2015 a o 
cca 50 tis. Kč lepší než plán. 
Před 35. schůzí VV J. Kovář procházel hospodaření PŠS za rok 2015 s revizní komisí. RK 
seznámí VV se svými nálezy. 
 

5. Pravidla komunikace jménem svazu 
 
J. Hruška seznámil VV s návrhem pravidel komunikace PŠS, zejména se způsobem, 
pravomocemi a formální stránkou (viz příloha).  

Pravidla komunikace

 
Pravidla byla potvrzena a předsedové komisí o nich budou informovat členy svých komisí. 
 
 
 
 
 
 



6. Projednání/schválení návrhů členů jednotlivých komisí 
 
VV hlasoval o návrzích členů odborných komisí předložených a krátce představených 
předsedy jednotlivých komisí: 
 
STK: předseda Jan Kropík, členové Oldřich Vedral, Milan Petras, Jan Kovář – hlasování: 
pro 5/proti 0/zdržel se 1 SCHVÁLENO 
KMK: předseda Jan Hruška, členové Libor Kouba a Milan Petras – hlasování: pro 5/proti 
0/zdržel se 1 SCHVÁLENO 
TMK: předseda Robert Kubíček, členové Antonín Ambrož a Lukáš Černoušek – hlasování: 
pro 5/proti 0/zdržel se 1 SCHVÁLENO 
KM: předseda Vojtěch Rut, členové Pavel Kopta, Jakub Čmiko, Lukáš Černoušek a Lukáš 
Vlasák – hlasování: pro 4/proti 1/zdržel se 1 SCHVÁLENO 
KR: předseda Pavel Háse, členové Václav Soukup a Richard Fischl – hlasování: pro 
6/proti 0/zdržel se 0 SCHVÁLENO 
KD: předseda Vladislav Pivoňka, členové Josef Nový a Růžena Přibylová – hlasování: pro 
4/proti 0/zdržel se 2 SCHVÁLENO 
 

7. Projednání/schválení statutů a jednacích řádů jednotlivých komisí 
 
Návrhy statutů a jednacích řádů komisí byly zaslány VV krátce před zasedáním, proto je 
nebylo možné na tomto zasedání projednat a schválit. Bude projednáno a schváleno per 
rollam nebo na příštím jednání VV. Z diskusí vyplynul závěr sjednotit všechny jednací 
řády do jednoho dokumentu. 
Úkol 35/4: VV uložil sekretáři PŠS připravit návrh jednacího řádu společného pro VV i 
odborné komise PŠS. Termín:  29.3.2016  
 

8. Projednání/schválení cílů jednotlivých komisí na rok 2016 
 
J. Hruška představil návrh cílů PŠS pro rok 2016 (kvalitativní, kvantitativní). Po diskusi 
nebyl tento návrh zatím přijat. Bylo domluveno, že cíle budou ještě prodiskutovány 
v odborných komisích.  
Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok 
2016) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín:  29.3.2016 
Tento úkol nahrazuje Úkol 34/3. 
 

9. Příprava na konferenci ŠSČR 
 
Byly diskutovány technické a organizační záležitosti týkající se účasti delegátů PŠS na 
konferenci ŠSČR dne 27.2.2016.  
J. Kovář informoval o návrhu ŠSHK hlasovat na konferenci ŠSČR o dotaci 500 tis. Kč 
všem krajům na odměny funkcionářům.  
 

10. Různé 
 
J. Kovář informoval, že na konferenci PTU dne 17.5. budou oceněni rozhodčí – jeden za 
každý sportovní svaz – a navrhl nominovat na toto ocenění R. Fischla. VV jednomyslně 
souhlasí, nicméně přenechal rozhodnutí do pravomoci KR. 
 



Úkol 35/6: VV uložil předsedovi KR zaslat nominaci na ocenění rozhodčího předsedovi 
PŠS. Termín:  29.3.2016 

 
Usnesení 35/2: VV konstatuje, že tento zápis z 35. schůze, stejně tak jako zápis z per 
rollam hlasování ze dne 13. 1. 2016 (viz příloha), objektivně zaznamenaly průběh jednání. 

 
Termín 36. schůze VV PŠS byl předběžně dohodnut na 29.3.2016. 
 
Zapsal:   R. Wadura 


