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1. Zahájení   
2. Schválení programu jednání a jednacího řádu  
3. Ustavení mandátové komise, pracovního předsednictva, návrhové komise a 
 volební komise 
4. Zpráva mandátové komise  
5. Zpráva o činnosti PŠS, VV a komisí + diskuse  
6. Zpráva o hospodaření + diskuse  
7. Zpráva revizní komise  
8. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2018 + diskuse 
9. Volba delegátů pro konferenci ŠSČR 
10. Volba k doplnění stavu revizní komise 
11. Informace STK k přeboru Prahy družstev 2017-18  
12. Různé + diskuse   
13. Zpráva návrhové komise 
14. Usnesení  
15. Závěr konference 
 



Volba mandátové komise  
3 členové 
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Miloslav Partl 

Lubomír Jakuš 

Pavel Háse 

 



Volba pracovního předsednictva 
3 zástupci delegátů 
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Jan Hruška 

Jan Kovář 

Vladislav Pivoňka 



Volba návrhové komise 
3 členové 
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Robert Wadura 

Robert Kubíček 

Luboš Drahotský 

 



Volba volební komise 
3 členové 

 
 

 

 

 

 6                  Pražský šachový svaz 

Milan Petras 

Miroslav Školoud 

Tomáš Haase 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti výkonného výboru 
  Přehled členské základny 
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Kategorie Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 122 9,7% 17 13,93% 139 10,1% 
Aktivní mládež 208 16,5% 38 31,15% 246 17,8% 
Aktivní výdělečně činní 708 56,2% 56 45,90% 764 55,3% 
Aktivní senioři 221 17,6% 11 9,02% 232 16,8% 
Celkový součet 1259   122   1381   

Změna 2017-2016 
(materiál ke konferenci) 

Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 19 15,6% 0 0,0% 19 13,7% 

Aktivní mládež 27 13,0% 8 21,1% 35 14,2% 

Aktivní výdělečně činní 17 2,4% -5 -8,9% 12 1,6% 

Aktivní senioři 6 2,7% 0 0,0% 6 2,6% 

Celkový součet 69 5,5% 3 2,5% 72 5,2% 

Změny od 31.10. 2016 



Zpráva o činnosti výkonného výboru 
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• Získání dotace pro oddíly 
– 200 tis. Kč od magistrátu Hl. Města Prahy pro oddíly s mládeží 

– získání zkušeností a kontaktů 

• Centrální objednávka materiálu (čerpání dotace) 
– Úspora pro oddíly cca 42% (proti ceníku) a cca 16% (proti 

internetovým cenám) 

• Otevřená komunikace s veřejností  
– 50 článků na webu (JH, VR, VP, JK) 

– šachový kalendář (300 vložených akcí) 

 

Dále řešena běžná provozní činnost svazu a koordinace práce v 
odborných komisích. 



Dotace pro oddíly s mládeží 
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• Dotace od magistrátu Hl. města Prahy 
• Pro oddíly s alespoň 5 aktivními dětmi do 18 let 
• Dotace na oddíl 7,5 tis. – 23 tis. (na trenéry a materiál) 
• Vybrané povinnosti: 

– Podepsat smlouvu 
– Umístit logo Hl. města Prahy na webových stránkách a materiálu 
– Vykazovat dotaci v účetnictví odděleně (bez spoluúčasti, tj. 

hospodářský výsledek je roven 0) 
– Označovat doklady číslem dotace a ve vyúčtování doložit i jejich 

úhradu (průběžné vedení účetnictví) 
– Na jednu částku nelze čerpat 2 dotace (ale jednu fakturu lze rozdělit na 

více dotací) 
– Provést předběžné vyúčtování do 15.1.2018 a závěrečné do 30.6.2018 

na předepsaném formuláři. 
 



Přehled dotací pro oddíly 
   

 
 

 

 

 

 10                  Pražský šachový svaz 

• Dotace od magistrátu Hl. města Prahy 
– trenéři a materiál: 7,5 tis. – 23 tis. /oddíl 

• ŠSČR – podpora kroužků  
– 1. úroveň (alespoň 5 dětí), 6 pražských oddílů, 5.505 Kč/oddíl  
– 2. úroveň (alespoň 20 dětí), 3 pražské oddíly, 11.010 Kč/oddíl 
– 50 Kč/ dítě na odbornou literaturu.  
– celkově pražské oddíly získaly částku 72 660 Kč. 

• ŠSČR – podpora oddílů 
– 150 Kč za aktivního člena, zbytek dle aktivity oddílu 
–  dotaci získalo 23 pražských oddílů z 34, celkem 389 464 Kč. 

• MŠMT – podpora aktivní mládeže 
– 2000 Kč/ dítě cvičící 2x týdně, 1000 Kč/ dítě 1x týdně 

 



Centrální objednávka materiálu 
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• Vybrána společnost H.S.H Sport s.r.o. (www.sachy.biz) 

• Platí pro všechny oddíly a členy (nejen pro ty co obdržely 
dotaci) do 22.12.2017 

 

 

Kód v eshopu Název Cena za kus bez DPH Cena za kus s DPH 
d10101 Šachové hodiny DGT 2010 990 1 197,90 Kč 
d10888 Šachové hodiny DGT 3000 1310 1 585,10 Kč 
2027HN Šachy Staunton č. 6 305,78 369,99 Kč 
2028LAK Šachy Staunton č. 7 368,6 446,01 Kč 

LC1290HN Šachovnice – rolovací PVC 98 118,58 Kč 

E15s 
Šachovnice – rolovací silikon 
(zmuchlatelná bez poškození) 

280 338,80 Kč 

E14 Šachovnice – skládací PVC 220 266,20 Kč 
5004 Šachy Česká klubovka 1000 1 210,00 Kč 
E86p Plátěný pytlík uzavíratelný šňůrkou 30 36,30 Kč 

  Cena za dopravu (1 adresa) 100 121,00 Kč 
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Komunikace s veřejností 
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www.prazskysach.cz 

www.prazskysach.cz/kalendar 

Návštěvnost 50-100 uživatelů / den 



Plány na 2018 a očekávání členů 
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• Plány na 2018 

– vyúčtování dotace z magistrátu 

– zajištění zastupitelnosti v rámci STK pro losování družstev 

– omezení výběrových řízení na organizaci akcí jen na 
turnaje/ školení, kde bude proaktivní zájem více 
pořadatelů 

• Další rozvoj je závislý na kapacitách členů VV 

– Přidá se někdo? 

– Externí kapacity? 



Zpráva o činnosti odborných komisí 
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Sportovně-technická komise  
– uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev dospělých s 

cílem zlepšit kvalitu jednotlivých turnajů 

– pro nezájem hráček se nepodařilo zorganizovat přebor Prahy žen 

Komise rozhodčích 
– organizace 1 semináře a 1 školení  (so 9.12.2017) 

– až na dvě výjimky nebylo nutné řešit prohřešky rozhodčích, v jednom 
případě byla udělena důtka za absenci kontroly soupisek, kdy jeden z 
týmů nastoupil s nadměrným počtem hostů. 



Zpráva o činnosti odborných komisí 
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Komise mládeže 
• uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev mládeže (12 

turnajů) 

Trenérsko-metodická komise 
• Byla aktualizována Listinu talentů PŠS (LT) a metodika pro program 

Tréninkového centra mládeže. 

• Byla započata spolupráce se Středočeským šachovým svaz v oblasti práce s 
talentovanou mládeží. 

• Zorganizovala 8 soustředění a podpořila trenéry při tréninku mládeže na 
mistrovských soutěžích národní úrovně. 



Zpráva o činnosti odborných komisí 
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Komise pro marketing a komunikaci 
• Průběžná komunikace o událostech na webových stránkách (50 článků) 

• Průběžná aktualizace turnajů na webových stránkách (300 akcí) 

• Podpora akci pro práci s mládeží (Sporťáček) 

 

Komise pro dotace  
• Zpracovala 3 žádosti o dotace, z čehož doposud získala 200 tis. Kč pro 

oddíly na trenéry a materiál. 
 



Zpráva o hospodaření 
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Hospodářský výsledek rok 2016:   
– rozpočet: -141.400 Kč 

– skutečnost: +3 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek rok 2017:  
– rozpočet: -106 550 Kč 

– očekávaná skutečnost: - 29.832 Kč 

 



Zpráva revizní komise  
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Předběžná zpráva  - Miloslav Partl 



Návrh rozpočtu 2018 
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Volba delegátu pro Konferenci ŠSČR 
Seznam kandidátů – 5 delegátů 

1. Hruška Jan - 35 

2. Kovář Jan -35 

3. Wadura Robert 34 

4. Vladimír Křivánek 29 

5. Luboš Drahotský 19 

6. Miloslav Partl 23 
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Volba – doplnění revizní komise 
1 člen 
 

1. Václav Soukup - 28 

2. Roman Marek - 11 

 

40 lístků resp. 39 platných 

Současní členové: Miloslav Partl, Růžena Přibylová 
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Přebor Prahy družstev 2017-18  
Informace STK  
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• rozlosování družstev bude z důvodu zdravotních potíží 
předsedy STK opožděno, předsedové budou informování 
emailem o zveřejnění 

• věnujte pozor pokutám (především v přeborové skupině)  
• povolení k hostování je nutno zaslat J. Kropíkovi do konce 

roku 2017. 
• žádost o přeložení utkání zasílat J. Kropíkovi jako řídícímu 

orgánu (ne vedoucím skupin) a je nutno, aby ji odsouhlasila 
obě družstva (nejlépe poslat e-mailem J. Kropíkovi s kopií 
na kapitána hostí, který potvrdí, že souhlasí).  

• do konce roku 2017 lze dopsat pouze nově registrovaného 
hráče do III. třídy na konec soupisky.  

 


