
Zápis z 36. schůze VV PŠS 
ze dne 29. 3. 2016 

 
Přítomni: J.Hruška, R. Kubíček, J.Kovář, J. Kropík (připojen vzdáleně po dobu informací 

z STK), V. Pivoňka, R.Wadura, P. Háse, V. Rut 
Hosté: M. Partl, R. Přibylová 
Omluveni:  
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:25a 
ukončena cca ve 22:00. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
3. Informace k zápisu do spolkového rejstříku (R. Wadura) 
4. Informace o hospodaření (J. Kovář) 
5. Projednání statutů jednotlivých komisí 
6. Projednání jednacího řádu (R. Wadura) 
7. Projednání cílů jednotlivých komisí na rok 2016 (předsedové komisí) 
8. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi a R. Wadurovi zřídit spořící bankovní účet. Termín: 
30.4.2015 TRVÁ – bude vyřešeno po změně údajů PŠS ve spolkovém rejstříku 
Úkol 34/2: VV uložil všem předsedům odborných komisí připravit statut a jednací řád 
svých komisí. Termín: 15.2.2016 SPLNĚNO (viz body 5. a 6.) 
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.) 
Úkol 35/1: VV uložil R. Kubíčkovi oznámit ŠS ČR změnu manažera TCM k 13.3.2016. 
Termín: 13.3.2016 SPLNĚNO 
Úkol 35/2: Zaslat návrhy na akce/ činnosti pro získání dotací. – předsedové komisí 
Termín: 29.3.2016 TRVÁ 
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 
TRVÁ – Termín prodloužen do 30.6.2016. 
Úkol 35/4: VV uložil sekretáři PŠS připravit návrh jednacího řádu společného pro VV i 
odborné komise PŠS. Termín: 29.3.2016 SPLNĚNO (viz bod 6.) 
Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok 
2016) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016 ŘEŠENO (viz 
bod 7.) 
Úkol 35/6: VV uložil předsedovi KR zaslat předsedovi PŠS nominaci na ocenění 
rozhodčího v rámci konference PTU. Termín: 29.3.2016 SPLNĚNO – Předseda KR zaslal 
nominaci R. Fischla předsedovi PŠS, který ji pošle na PTU. 

 
 



 
2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
  

 STK 
o Proběhlo výběrové řízení na turnaj III. etapy – Pražský přebor jednotlivců 2016. 

Vyhodnocení bylo provedeno na základě kritérií výše cenového fondu a kvality 
hrací místnosti (včetně dostupnosti) – vybrány Kobylisy (viz propozice zveřejněné 
na webových stránkách STK). 

o Bude vypsáno výběrové řízení na Pražský přebor v rapid šachu – přelom 4 a 
5/2016 

 

 TMK 
o Diskutován návrh TMK na novou metodiku tvorby listiny talentů.  
o Dohodnuto, že do 30.4.2016 bude platit stávající listina talentů a pravidla 

podpory v rámci TCM. Od 1.5.2016 začne platit nová listina talentů a pravidla 
TCM. Podpora do 30.4.2016 bude omezena maximálně do proporcionální části 
ročního rozpočtu. Akce překračující limit nebudou proplaceny. 

o Odsouhlasena nutnost definovat a zveřejnit nová pravidla (metodiku) před 
zahájením nového systému podpory a po zveřejnění nové listiny talentů seznámit 
všechny zúčastněné i oddíly s podmínkami podpory (včetně soustředění atd.). 

Úkol 36/1: VV uložil předsedovi TMK dopracovat a zveřejnit novou metodiku tvorby 
listiny talentů. Termín: 15.4.2016 
Úkol 36/2: VV uložil předsedovi TMK vytvořit a zveřejnit novou listinu talentů a 
informovat všechny zúčastněné hráče i všechny oddíly s podmínkami podpory na rok 
2016. Termín: 30.4.2016 

 

 KM 
o Proběhla výběrová řízení na Přebor Prahy družstev mladších a starších žáků – 

vybrán jediný zájemce (J. Nový a V. Pivoňka); a na Přebor Prahy H18 a H20 – 
nepřihlásil se nikdo, nakonec zvoleny Kobylisy (P. Kopta). 

o Koncepce a kalendář příští sezóny bude připraven/a co nejdříve (v návaznosti na 
celostátní). 

 

 KR 
o Zatím není znám výsledek kárného řízení KR ŠS ČR s L. Jakušem. 
o Průběh pražských soutěží družstev jinak bez závad. 

 

 KMK 
o Webové stránky PŠS 

 představena první verze – vzhled a struktura k další diskusi 
 navrženo ověřit historii přístupů na webových stránkách ŠSČR k optimalizaci a 

zpřehlednění stránek PŠS pro veřejnost 
 pro diskusi ohledně struktury bude svolána samostatná schůzka (svolá J. 

Hruška) 
o Logo – připraven návrh v několika verzích: bude vybrán v návaznosti na vzhled 

webových stránek 
 
 
 



 KD 
o V. Pivoňka představil návrh koncepce a priority KD (podpora trenérů talentů a 

mládeže, podpora talentů, obecně podpora a propagace šachu – turnaje i 
šachově-společenské akce). 

o Diskutovány konkrétní kroky a termíny pro podání žádostí o dotace na magistrát 
hl.m. Prahy (do konce 4/2016 termín pro jednorázové akce na 2H 2016, do 
konce 11/2016 na 1H 2017), a to jak za PŠS, tak pro oddíly. 

Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat 
hl.m.Prahy (resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016 
Úkol 36/4: VV uložil předsedovi KD připravit návrh materiálu pro žádost PŠS o 
dotaci na dlouhodobou podporu trenérů talentů a mládeže. Termín: 15.9.2016 

 
3. Informace k zápisu do spolkového rejstříku 
 

 R. Wadura informoval o stavu návrhu na zápis údajů o PŠS do spolkového rejstříku: 
Městský soud odmítl původní návrh PŠS s odůvodněním, že návrh má podat hlavní 
spolek (tedy ŠSČR). R. Wadura proto požádal ŠSČR o vystavení plné moci na podání 
návrhu a po jejím obdržení podal nový návrh s odkazem na dokumenty přiložené 
k původnímu návrhu. 

 Po zápisu údajů do rejstříku bude zřízen spořící účet (viz úkol 27/2) a zhotovena nová 
razítka PŠS. 

 Od 1.1.2016 mají spolky nově povinnost vkládat do Sbírky listin spolkového rejstříku 
své účetní závěrky – termín pro vložení účetní závěrky 2014 je 31.3.2016, pro účetní 
závěrku 2015 30.11.2017. 
Úkol 36/5: VV uložil sekretáři PŠS informovat oddíly o povinnosti ukládat účetní 
závěrky do Sbírky listin (v návaznosti na úkol 35/3). Termín: 30.6.2016 

 
4. Informace o hospodaření  
 

 J. Kovář informoval o usnesení konference ŠS ČR navýšit položku rozpočtu ŠS ČR 
V10.8. „Organizace sportu v KŠS“ na 500.000 Kč (na základě výzvy ŠS KH). 

 Odsouhlaseny interní limity pro schvalování výdajů PŠS, viz níže:  
Usnesení 36/1: VV stanoví, že schvalování výdajů do výše položky ročního rozpočtu 
je v kompetenci příslušné komise, při překročení je povinen předseda komise 
předložit výdaj ke schválení VV – kontroluje hospodář PŠS. SCHVÁLENO 
jednomyslně 

 
5. Projednání statutů jednotlivých komisí 
 

 Předsedové komisí připravili návrhy statutů svých komisí a poslali je předsedovi PŠS a 
sekretáři PŠS. 

 Úkol 36/6: VV uložil sekretáři PŠS sjednotit formát statutů všech komisí a rozeslat je 
VV spolu s návrhem jednacího řádu VV a odborných komisí k připomínkám a 
schválení per rollam. Termín: 15.5.2016 

 
6. Projednání jednacího řádu  
 

 R. Wadura představil jednotný jednací řád VV a odborných komisí. Bude rozeslán 
spolu se statuty komisí VV k připomínkám a schválení per rollam (viz úkol 36/6). 



 
7. Projednání cílů jednotlivých komisí na rok 2016  
 

 Diskutovány kvalitativní/kvantitativní cíle komisí. Cíle pro rok 2016 budou pouze 
kvalitativní. Úkol 35/5 platí s termínem do příštího VV. 

 
8. Různé 
 

 Usnesení 36/2: VV stanoví, že do budoucna nesmí docházet k pořádání dvou akcí 
organizovaných PŠS ve stejném termínu, kromě výjimek schválených VV. 
SCHVÁLENO jednomyslně 

 Usnesení 36/3: VV rozhoduje o použití části položky 3.15 rozpočtu 2016 do výše 
5.000 Kč na ceny Přeboru Prahy H18 a H20 (konkrétní výše bude určena hospodářem 
PŠS). SCHVÁLENO jednomyslně 

 J. Hruška informoval o stížnosti pana A. Šimečka na vyjádření V. Ruta. 
 
 

Usnesení 36/4: VV konstatuje, že zápis z 35. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 37. schůze VV PŠS bude na přelomu května/června. 
 
Zapsal dne 22.4.2016:   R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


