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Přítomni: A.Ambrož, R.Fischl, P.Kopta, J.Kovář, M.Paulovič, A.Šimeček 
Hosté: C.Haškovec a M.Partl – členové RK PŠS 
Omluven: J.Kropík 
Program:  

1 Doplnění a schválení programu schůze 
2 Plán schůzí výboru 
3 Kontrola úkolů 
4 Zastoupení STK na schůzích VV PŠS 
5 Složení komisí KM a TMK 
6 Náplň práce komisí a funkcionářů 
7 Odvolání Jana Veselského proti rozhodnutí KR 
8 Problém hráčů ŠK Aurora vedených na FIDE jako členové RUS, v naší soutěži 

jako CZE 
9 Různé 
 
Průběh a závěry jednání:  

1. Navržený program schůze byl schválen všemi hlasy 

2. Plán schůzí výboru   
Ač by bylo žádoucí stanovit dlouhodobý plán schůzí, po diskusi to bylo 
zpochybněno, jelikož rozmanité povinnosti a velká vytíženost členů VV by mohly 
vést při konkrétních okolnostech k dílčí neúčasti členů nebo potřebě stanovené 
termíny měnit.   
Termín 23. sch ůze byl stanoven na 6.5.2014 od 17:30 hodin, předběžně opět 
v kancelářském pavilonu Avantia, Vinohradská 48, Praha 2 

3. Kontrola úkolů: 

3.1 Úkol 21/1: Termín prodloužen o 14 dnů 

3.2 Úkol 21/2: Splněno 

4. Zastoupení STK na schůzích VV PŠS  
Vzhledem ke zdravotní indispozici (snad přechodné) předsedy STK a pro 
nemožnost jeho účasti prostřednictvím programu Skype bylo dohodnuto, že za 
STK bude na schůzích VV vystupovat člen STK Jan Kovář. 

5. Složení komisí KM a TMK – prodlouženo, viz bod 3.1 

6. Byla předložena náplň práce sekretáře VV PŠS k doladění obsahu. A.Šimeček 
navrhl, aby podobné dokumenty byly zpracovány pro všechny členy VV a byly 
zveřejněny na webu PŠS. Bude tím jasně dáno rozdělení kompetencí a členové 
PŠS snadno zjistí, na koho se mají v té které záležitosti obracet. 

7. Odvolání Jana Veselského proti rozhodnutí KR  
VV PŠS rozhodl, že se odvoláním bude zabývat, a to na své příští schůzi. 
K jednání bude přizván pan Veselský s požadavkem, aby s sebou přinesl originál 
zápisu o utkání.  
Úkol 22/1: Vyhotovit sumář informací o případu. Řeší A.Šimeček, T: 15.4.2014 

8. Hráči ŠK Aurora vedení na FIDE jako členové RUS  
Jde o hráče Alexandra Gorbunova, Artemiye Gorbunova a Ivana Rogacha, kteří 
po obdržení osobních koeficientů jsou / budou považováni za cizince.   
Úkol 22/2: Vyžádat si stanovisko oddílu. Řeší A.Šimeček, T: 8.4.2014 

9. Různé 
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9.1 Zpoplatnění odborných školení pořádaných PŠS v případě účasti členů 
StčŠS  
Úkol 22/3: Projednat možnou reciprocitu s předsedou StčŠS. Řeší 
A.Šimeček, T: 6.5.2014 

9.2 Bylo rozhodnuto, že organizací Přeboru Prahy jednotlivců (3. etapa) 
v kategoriích jednotlivci, ženy, H18 a H20 bude pověřen ŠO Holdia DP 
Praha v rámci jeho plánovaného mezinárodního OPEN turnaje Zlatá Praha. 
Oddíl zajistí účast oprávněných postupujících hráčů zdarma (bez placení 
startovného). Oddílu bude ze strany PŠS poskytnut příspěvek 11 000 Kč 
pokrývající cenový fond Přeboru Prahy a 12 000 Kč na náklady spojené 
s uspořádáním turnaje. Seznam oprávněných hráčů (maximálně 3 v každé 
kategorii) dodají v předstihu STK a KM. Oddíl připraví do poloviny dubna 
2014 předběžné propozice soutěže, do kterých budou později doplněny 
údaje v tomto termínu zatím nejisté (např. složení sboru rozhodčích, cenový 
fond pro celkové pořadí turnaje apod.). 

9.3 J.Kovář informoval, že bylo podáno daňové přiznání za rok 2013 a 
vyúčtování srážkové daně za rok 2013. 

9.4 Bude třeba řešit aktualizaci údaje o statutárních zástupcích PŠS v rámci 
jeho registrace na Ministerstvu vnitra, k řešení na příští schůzi. 

9.5 Úkol 22/4: Projednat s JUDr. Kohoutem jeho možnou účast v komisi pro 
ukončení kauzy Bureš, viz Zápis konference PŠS 2013. Řeší M.Paulovič, T: 
6.5.2014. 

9.6. A.Ambrož oznámil, že v poslední době stoupá počet registrovaných hráčů 
z řad dětí. 

9.7 Plánované školení trenérů bude uspořádán.  
Úkol 22/5: Zajistit oznámení o konání školení na webu PŠS. Řeší J.Kovář, 
T: 6.5.2014 

Zapsal: A. Šimeček 


