
Zápis VV 2021-1 

Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru ŠSPK  2021-1 
 
konaného v Plzni on-line formou 6. 1. 2021 od 17:00 

Přítomni: Hrdlica Pavel; Orlíček Karel, Pelikán David, Sunek Bohumír, Šilhavá Jana, Štaif Martin 

 

Program: 

1. Příprava konference        
2. Příprava na jednání VV krajů s VV ŠSČR  
3. Různé 
 

Ad. 1. V diskusi byly projednány možné formy jednání (odložení konference nebo on-line projednání 
základních materiálů, tj. Zpráv za rok 2020, čerpání rozpočtu 2020, návrh rozpočtu 2021 a 
s odvoláním na Zákon č. 191/2020 Sb. také odložení voleb do doby možné osobní přítomnosti 
delegátů na jednání konference) a VV také vzal v úvahu i deklarovanou nízkou účast na 
konferenci. Na základě výzvy se do závazného termínu 5. 1. 2021 do 20 hodin přihlásilo jen 14 
delegátů z 9 oddílů a do doby konání schůze VV přibyl jen jeden, tedy 15/10 při celkovém 
počtu 31 možných delegátů z 22 oddílů v ŠSPK.   VV proto rozhodl ODLOŽIT konání Konference 
delegátů oddílů ŠSPK do doby, kdy bude možné jejich osobní setkání. 

 Informaci oddílům zašle předseda VV ŠSPK obratem po schválení zápisu členy VV. 
   
 Všechny běžně na konferenci předkládané materiály budou zaslány na jednotlivé oddíly, aby 

bylo možné případně vznést zásadní námitky nebo úpravy. 
 Do náplně jednání konference spadá i volba 3 delegátů na Konferenci ŠSČR, kde si v této 

mimořádné situaci vyhrazuje VV právo k jejich nominování.   
 
Ad. 2. S ohledem na dlouhodobé diskuze k tomuto tématu již při dokončování soutěží ročníku 

2019/2020, byl vlastně konstatován nezměněný stav a nepředpokládá se, že by do této situace 
mohl teď vstoupit nějaký zásadní nový faktor (např. očkování). Přesto bylo rozhodnuto rozeslat 
na oddíly v návaznosti na zprávu předsedy STK ŠSČR Jana Malce anketu s dotazem na jejich 
aktuální přístup k této problematice. 

 Anketu rozešle předseda STK 7. 1.   
 
Ad. 3.  

a) Hlavním bodem bylo projednání tak trochu schizofrenické situace, která v KM již nějakou 
dobu panuje, tj. existence dost nesourodých, protichůdných a současné činnosti komise 
nepomáhajících názorů a činností. Bylo projednáno i několik návrhů na řešení a diskuze 
byla zatím přerušena. VV se vrátí k jejímu pokračování po dalších vyjádřeních. 
 

b) Předseda KR byl požádán o vysvětlení situace při krajské soutěži žákovských družstev, 
konané v létě 2020, která dosud nebyla KM poskytnuta ani rozhodčím, ani ředitelem 
turnaje. Bylo konstatováno nedorozumění mezi stranami, protože KR měla za to, že 
projednáním celé situace na jednání KM, kde se zúčastnil i předseda VV, bylo vše 
vysvětleno a už dále nereagoval na došlé e-maily. Celý stav způsobilo opomenutí při 
losování prvního kola, kde nebyla zohledněna účast dvou družstev z jednoho oddílu a tyto 
nebyly řízeně nalosovány k vzájemnému utkání v počátcích soutěže. Po upozornění byla 
změněna startovní čísla a celá soutěž přelosována. Všechna kola proběhla v pořádku ( 
všechna družstva spolu hrála, nikdo nehrál spolu 2x a jen losování v jednotlivých kolech 
bylo trochu přeházeno ), losování bylo provedeno v programu SwissManager. Chybí 
dosud vyjádření k dotazu, zaslaného KM řediteli a také rozhodčímu turnaje: 2) podle 
jakého pravidla bylo postupováno v případě dopisování partií, když hráč má méně než 5 
minut. Prosím uveďte, jak toto probíhalo. Doplnění zápisu: Odpověď p. Hrdlici došla před 

odevzdáním Zápisu na webové stránky. 

 
Schůzka on-line byla ukončena v 18:06 

 

Zapsal Míra Sunek, předseda VV ŠSPK 


