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STK ŠSČR  

ve složení: Pavel Chrz, Jan Malec, David Pelikán, Vladimíra Šťastná, Petr Záruba 

posoudila návrh oddílu Chess club Písek, z.s. (e-mailem 20. ledna od předsedy oddílu), aby hráč Václav 
Bernášek (číslo LOK 2170) byl vyškrtnut ze soupisky družstva oddílu Chess club Písek, z.s., a to ve 2. lize 
sk. A., a rozhodla návrh 

nepřijmout. 

Návrh byl podán na základě dohody oddílů Chess club Písek, z.s., a Šachový klub Viktoria Žižkov 
o možné nápravě porušení ustanovení čl. 3.5.2 odst. b) Soutěžního řádu ŠSČR (též jen „SŘ“), ke kterému 
došlo uvedením hráče Václava Bernáška (číslo LOK 2170) na 4 soupiskách družstev soutěží dospělých 
(SŘ: „hráč může být na soupiskách nejvýše tří družstev v soutěžích dospělých“). STK ŠSČR se nezabývala 
formální stránkou návrhu (dle ustanovení čl. 3.5.5 nelze hráče ze soupisky vyškrtnout a tedy by návrh 
musela odmítnout), ale podstatou problému. 

STK ŠSČR vzniklou situaci posoudila a rozhodla, že hráč Václav Bernášek (číslo LOK 2170) byl již od 
října 2021 řádně uveden na 2 soupiskách družstev oddílu Chess club Písek, z.s., a to v 2. lize sk. A 
a v 1. jihočeské divizi. K porušení ustanovení čl. 3.5.2 odst. b) SŘ tak došlo až jeho následným uvedením 
na 2 soupiskách družstev oddílu Šachový klub Viktoria Žižkov v soutěžích družstev Pražského šacho-
vého svazu. 

STK ŠSČR podstupuje vyřešení porušení ustanovení čl. 3.5.2 odst. b) SŘ Pražskému šachovému svazu, 
který musí posoudit a rozhodnout, na které ze 2 soupisek družstev Šachového klubu Viktoria Žižkov byl 
hráč Václav Bernášek (číslo LOK 2170) uveden řádně a na které je uveden v rozporu s ustanovením 
čl. 3.5.2 odst. b) SŘ, a rozhodnout o nápravě. 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 16 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podle 
čl. 3 Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR. K odvolání je nutno připojit doklad o zaplacení poplatku za od-
volání ve výši stanovené v příloze 1 čl. 2.5 (odvolání na úrovni vyšší) Ekonomické směrnice ŠSČR.  

Ve Stráži pod Ralskem 25. 1. 2022 

Jan Malec, předseda STK ŠSČR 

 
Doručení: 
předseda oddílu Chess club Písek, z.s. (Jiří Landa, laznehotelvraz@seznam.cz) 
předseda PŠS (Jan Hruška, jan.hruška@prazskysach.cz) 
 

Na vědomí: 
předseda STK PŠS (Jan Kropík, jan.kropik@prazskysach.cz) 
předseda oddílu Šachový klub Viktoria Žižkov (Václav Soukup, vasek.soukup@seznam.cz) 
kapitán družstva ŠK Viktoria Žižkov „A“ (Alexej Šimeček, alexej@simecek.org) 
kapitán družstva ŠK Viktoria Žižkov „D“ (Jan Hromas, JanHromas@seznam.cz) 
sekretariát ŠSČR (pro zveřejnění na webu ŠSČR, sekretariat@chess.cz) 


