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Zápis z 10. schůze VV PŠS dne 14. 6. 2012 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, J. Kovář, J. Kropík, R. Fischl, P. Kopta 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Vršovice, Praha 10, Vršovické náměstí. 
Byla zahájena v 18:00 a ukončena cca v 19:30. 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace – M. Paulovič 
3. Informace o hospodaření – J. Kovář 
4. Informace z KM – P. Kopta 
5. Informace KR – R. Fischl 
6. Informace STK – J. Kropík 
7. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
 
7. schůze VV PŠS: 
- VV uložil M. Paulovičovi připravit návrh na složení disciplinární komise PŠS a předložit 

jej VV na jeho příští schůzi: 
NESPLNĚNO – komentář viz níže 

9. schůze VV PŠS: 
- VV pověřil M. Pauloviče, aby na schůzi předsedů krajských šachových svazů prosazoval 

s ohledem na změnu situace ve financování ŠS ČR svolání mimořádné konference  
SPLNĚNO – pro tento požadavek se ale nepodařilo získat dostatek hlasů 

- VV uložil J. Kovářovi odpovědět na stížnost R. Kaisera: 
SPLNĚNO  
 

2. Informace (Paulovič) 
   M. Paulovič informoval, že ve věci trestního oznámení na bývalého hospodáře PŠS nedošlo 
k žádnému významnému pokroku.  
 
3. Informace o hospodaření (Kovář) 
   J. Kovář informoval, že obdržel Výzvu od Finančního úřadu pro Prahu 4 k podání příznání k dani 
z příjmu právnických osob za rok 2009 a 2010. Protože PŠS jako občanské sdružení má povinnost 
podávat daňové přiznání pouze v případě, že má příjmy, které dani z příjmů podléhají, a protože 
nejsou k dispozici žádné účetní doklady (M. Bureš hospodaření nepředal), pokusí se po dohodě s M. 
Burešem vyřešit situaci jeho čestným prohlášením za rok 2009. Za rok 2010 bylo takové čestné 
prohlášení podáno. 
   Dále informoval, že došlo k výraznému navýšení příjmů Šachového svazu ČR od MŠMT. VV ŠS 
ČR proto rozhodl, že prostředky odpovídající členským příspěvkům ŠS ČR budou oddílů vráceny 
zpět. Vzhledem k tomu, že jde o státní dotaci (Program V – Organizace sportu), jde o prostředky 
přísně zúčtovatelné a dosud nejsou známa jasná pravidla čerpání. Protože příjemci státní dotace musí 
být právnickými osobami vedoucími podvojné účetnictví, budou zřejmě předány jednotlivým 
krajským svazům na základě smlouvy s ŠS ČR. Bližší informace obdrží funkcionáři na poradě VV ŠS 
ČR s funkcionáři krajských svazů v Havlíčkově Brodě dne 30. června. Porady se za PŠS zúčastní 
J. Kovář a A. Ambrož (za KM).   
   V diskuzi byly zvažovány možnosti využití prostředků z této dotace – lze předpokládat, že ne 
všechny oddíly budou schopny poskytnout zúčtovatelné doklady. Jednou z možností je například 
nákup digitálních hodin, které by potom mohly být mezi oddíly distribuovány na základě výše jejich 
členských příspěvků. Návrh, jak tyto prostředky čerpat, připraví J. Kovář začátkem července a 
emailem rozešle na oddíly. 
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4. Komise mládeže (Kopta) 
   P. Kopta informoval, že všechny soutěže mládeže proběhly jak plánováno. 
   V září bude uspořádáno školení trenérů, které organizuje A. Ambrož. 
   KM se zároveň dohodla, že A. Ambrož bude pověřen funkcí manažera programu Šachy do škol a 
bude odpovídat za organizaci tréninkového střediska mládeže. Tyto dvě akce souvisí s dotací, která 
bude PŠS přidělena na základě smlouvy s ŠS ČR. 
 
5. Komise rozhodčích (Fischl)  
   R. Fischl informoval o rozdělení pražských družstev v ligových soutěžích v sezóně 2012-13 a 
o počtu pražských rozhodčích, kteří budou na ligové soutěže delegování (cca 5 utkání na rozhodčího).  
 
6. STK (Kropík) 
   J. Kropík informoval o změně soutěžního řádu – čl. 3.5.5. již neobsahuje "Soupisky je možné 
doplňovat pouze 1x v průběhu soutěže nejpozději do 30. 11. ....", ale možnost doplňování 
soupisek je formulována takto: "V soutěžích řízených KŠS může být rozpisem soutěže 
povoleno doplňování soupisek ....". VV po krátké diskuzi rozhodl, že v sezóně 2012-2013 nebude v 
krajských soutěžích našeho kraje doplňování soupisek povoleno. Zároveň upozornil i na změny 
Ekonomické směrnice ŠS ČR, které se týkají úpravy výše plateb za zápočet soutěží na LOK a FRL. 
   Dne 9. 6. byl za účasti 24 hráčů sehrán v hrací místnosti Sokol Kobylisy přebor Prahy v šachu 
jednotlivců. Přeborníkem Prahy se stal Petr Fajman (ŠK Mahrla). Výsledky jsou zveřejněny 
na webových stránkách PŠS. 
   J. Kropík dále informoval o právě ukončeném Přeboru Prahy jednotlivců – mužů a H18 hraném 
v hrací místnosti š.o. Sokol Vršovice. Cenový fond turnaje byl 12 000 Kč, zúčastnilo se 16 hráčů. 
Přeborníkem Prahy se stal Jan Soural (TJ Pankrác), na 2. místě se umístil  Jaromír Pesr (ŠK Holdia 
DP) a na 3. místě Jiří Lhotka (Sokol Kobylisy), který je zároveň přeborníkem v kategorii H18. 
   Po krátké diskuzi bylo dohodnuto, že se J. Kropík co nejdříve spojí se zástupci ŠK ERA Poštovní 
spořitelna, kteří přislíbili pomoc při zajištění přeboru Prahy v bleskové hře družstev, aby bylo možné 
najít vhodnou hrací místnost.  
 
7. Usnesení a uložené úkoly:  
 
VV PŠS se usnesl: 
   VV PŠS na základě rozhodnutí KM jmenoval A. Ambrože (Bohemians) manažerem projektu Šachy 
do škol, pověřil jej organizací tréninkového střediska mládeže v Praze a organizací školení trenérů IV. 
a III. třídy v září 2012 v Praze.  
 
VV uložil: 

1. J. Kovářovi vyžádat od statutárních zástupců předchozího VV Čestné prohlášení k dani 
z příjmu a v zákonem daném termínu je předložit na FÚ 

2. J. Kovářovi vyplatit dotaci š.o. Sokol Kobylisy za uspořádání PP v rapidu a š.o. Sokol Praha 
Vršovice za uspořádání II. etapy. 

3. J. Kovářovi připravit návrh, jakým způsobem čerpat prostředky z dotace Programu V, 
informaci rozeslat emailem na oddíly a zajistit, aby prostředky byly skutečně čerpány. 

4. J. Kropíkovi kontaktovat zástupce oddílu FIMA ČSOB ohledně zajištění přeboru Prahy 
družstev v bleskové hře.  

 
Termín příští schůze VV PŠS: 
Bude upřesněno dodatečně (září 2012) 
 
Zapsal:   J. Kovář 

 
Za správnost:                J. Kovář                          M. Paulovič 


