
Zápis z 39. schůze VV PŠS 
ze dne 19. 10. 2016 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, V. Rut, P. Háse, V. Pivoňka 
Hosté: R. Přibylová, M. Partl 
Omluveni: J. Kropík, R. Kubíček (informoval telefonicky o činnosti TMK) 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 19:12 a 
ukončena 22:05. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
3. Žádost o dotace - magistrát, metodika pro oddíly  
4. Příprava programu konference 
5. Informace o hospodaření 
6. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok 
2016) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016 POSUN 
TERMÍNU na 31.10.2016 
Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl.m.Prahu 
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016 ŘEŠENO  
Úkol 36/5: VV uložil sekretáři PŠS informovat oddíly o povinnosti ukládat účetní závěrky 
do Sbírky listin. Termín: 30.6.2016 SPLNĚNO Informovány oddíly, které tak dosud 
neučinily. 
Úkol 38/1: VV uložil předsedovi KD připravit ve spolupráci s předsedy příslušných komisí 
(TMK, KM, STK) návrhy žádostí o dotace magistrátu hl.m. Prahy, a to na trenérskou 
činnost, soutěže družstev a přebor Prahy jednotlivců. Termín: 15.10.2016 ŘEŠENO viz 
bod 3. 
Úkol 38/2: VV uložil předsedovi TMK připravit plán čerpání dotace na kalendářní rok 
2016 a domluvit způsob čerpání s hospodářem PŠS. Termín: 15.10.2016 ŘEŠENO viz 
také bod 2. Informace z komisí – předseda TMK se sejde s hospodářem k doladění 
detailů 
 

2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
  

 STK (informoval J. Kovář) 
o Byla přepracována a zveřejněna „Směrnice pro pořádání turnajů "kvalifikace pro 

krajský přebor jednotlivců“ – je v určitých bodech zjednodušena (např. zrušen 
požadavek na účast hráčů z jiných oddílů; zrušena nutnost nahlášení turnaje 
před jeho konáním – pořadateli tedy postačí při zaslání výsledků pro zápočet na 
ELO přidat mezi adresáty STK PŠS a STK automaticky sama vyhodnotí, jestli 



turnaji přidělí statut „kvalifikace pro KP jednotlivců“) a změny by mohly způsobit 
mírné zvýšení počtu těchto turnajů. 

o Přebor Prahy v bleskové hře jednotlivců – STK rozešle podmínky výběrového 
řízení.  

o J. Hruška upozornil, že existuje rozpor mezi postavením domácích hráčů, kteří 
mohou být na 3 soupiskách v soutěžích družstev a cizinci, kteří mohou být jenom 
na 2 (omezeno registračním řádem). J. Kovář informoval, že pražská STK (J. 
Kropík) již upozorňovala na tento rozpor ŠSČR, ale legislativní komise ŠSČR má 
jiné priority a neřeší ho. 

 KM 
o V. Rut informoval o začátku „Pražské mládežnické ligy“ – 10 družstev. 
o Proběhla výběrová řízení pro přebor mládeže jednotlivců (bude organizovat V. 

Rut) a přebor mládeže jednotlivců v bleskové hře (bude organizovat V. Pivoňka). 
o Zatím není zájemce o pořádání finále Přebor Prahy H18 a H20 (5.-8.5.2017). 

 
 TMK 

o R. Kubíček informoval o aktualizaci podmínek pro akce podporované z prostředků 
TMK a rozeslal na oddíly (hrazen trenér doprovázející děti na celostátní soutěže, 
pokud se stará o 4 děti z listiny talentů). 

o Mimo dosud naplánované akce zbývá k vyčerpání cca 10 tis. Kč. 
o Do konce roku budou probíhat tréninky organizované A. Ambrožem, O. Vedralem 

a V. Rutem. 
o 24.-25.9.2016 se uskutečnilo druhé školení trenérů pořádané A. Ambrožem. 
o Začíná spolupráce se Středočeským šachovým svazem (vzájemné zvýhodňování 

dětí z listin talentů jiného svazu). 
 

 KR 
o P. Háse informoval, že školení rozhodčích III. třídy (seminář+test pro zájemce) 

proběhne 3.12. na Strahově. 
 

 KMK 
o Nové webové stránky PŠS – J. Hruška informoval o postupu prací, plánované 

struktuře, funkcionalitách atd. (mj. je potřeba vyřešit pomalost načítání 
v současnosti testovaných stránek). 
 

 KD 
o viz bod 3. 

 
3. Žádost o dotace - magistrát, metodika pro oddíly 
 

 Úkol 36.3 V. Pivoňka připravil metodiku, jak žádat o dotace pro oddíly, a rozešle VV 
k připomínkám. Krátce rovněž informoval VV o obsahu této metodiky, tedy o 
základních podmínkách pro žádosti o dotace. 

 Úkol 38.1 V. Pivoňka a J. Hruška dále informovali o konkrétní možnosti žádat o 
dotaci magistrát hl.m. Prahy, a to v následujících kapitolách:  

o kapitola I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity) 
 možno žádat jménem PŠS s tím, že realizátory by byly oddíly 
 zejména vhodné pro podporu trenérské činnosti 
 žádost nutno podat do 26.4.2017 na období 1.7.2017-30.6.2018 



o kapitola III.C. Sportovní akce celopražského významu (soutěžní a nesoutěžní 
aktivity) 

 může žádat jakýkoli spolek 
 možno použít na pronájmy sportovišť, propagaci, organizační a 

technické zajištění a cenový fond, 
 žádost nutno podat do 16.11.2016  na období od 1.1.2017 do 

30.6.2017, 
 jedna žádost na pololetí (max. 5 akcí), 50-100 tis. Kč na akci, max. 

300 tis. Kč na žádost, 40% spoluúčast.  

 VV předběžně odsouhlasil, že aktuálně bude připravena žádost o dotace v kapitole 
III.C pro celoměstské akce v období od 1.1.2017-30.6.2017 (Pražský přebor 
jednotlivců dospělí, PP mládeže, PP družstev škol apod.) s tím, že V. Pivoňka připraví 
návrh projektu a R. Wadura obstará formální dokumenty. Výše požadované dotace 
bude stanovena s ohledem na nutnou spoluúčast. 

 
4. Příprava programu konference 
 

 J. Hruška představil návrh programu konference, který byl VV prodiskutován. 
Usnesení 39/1: VV schvaluje program konference ve znění navrženém J. Hruškou. 
Jednomyslně SCHVÁLENO 

 Předběžně byl dohodnut termín konference na 13.12.2016 (bude ještě potvrzeno). 
 Materiály na konferenci budou připraveny příslušnými členy VV a odsouhlaseny na 

další schůzi VV (29.11.2016), zveřejněny budou minimálně týden před konferencí. 

 Během konference budou verifikovány kontaktní údaje oddílů. (zajistí R. Wadura) 
 
5. Informace o hospodaření  
 

 J. Kovář informoval o přijetí další části přidělené dotace pro TCM ve výši 45.176 Kč.  
 J. Kovář dále informoval, že v důsledku propadlé trenérské licence P. Kopty bylo 

nutno vyřešit, jaká odměna bude vyplacena trenérovi v případě nesplnění formálních 
požadavků kvalifikace – bylo dohodnuto, že bude vyplacena odměna pro nejnižší 
trenérskou třídu, a to na základě posouzení způsobilosti trenéra předsedou TMK. 

 
6. Různé 
 

 J. Kovář ověří s PTU formu, jakou by mělo mít potvrzení o přijaté platbě za soutěže 
družstev, a následně připraví na konferenci potvrzení pro všechny oddíly, které zaplatí 
poplatky za Přebor Prahy družstev 2016-2017. 

 Bude připraveno nové razítko, které bude obsahovat – logo, název PŠS, adresu a 
IČO. (zařídí R. Wadura) 

 
Usnesení 39/2: VV konstatuje, že zápis z 38. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 40. schůze VV PŠS bude 29. listopadu 2016. 
 
Zapsal dne 19. 10. 2016:   R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


