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Zpráva o činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu 

Zpracováno dne: 30.11.2020 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda PŠS 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval v roce 2020 ve složení: předseda Jan Hruška, 

místopředseda Jan Kovář, členové Pavel Háse, Pavel Kopta, Jan Kropík, Vladislav Pivoňka, 

Přemysl Hrbek, Robert Wadura (sekretář).  

VV se v roce 2020 sešel celkem 5x.  

PŠS měl ke dni 2.11.2020 následující počet členů: 

Celkový počet členů 2115 (loni 2077), z toho bylo 1567 (loni 1561) s platnou registrací. Složení 

hráčů s platnou registrací je následující: 

 Muži Muži Ženy Ženy Celkem Celkem 

Registrovaná mládež do 10 let 129 9,0% 33 23,4% 162 10,3% 

Registrovaná mládež 312 21,9% 44 31,2% 356 22,7% 

Registrovaní výdělečně činní 737 51,7% 55 39,0% 792 50,5% 

Registrovaní senioři 248 17,4% 9 6,4% 257 16,4% 

Celkový součet 1426 100,0% 141 100,0% 1567 100,0% 

Celkový počet členů se oproti minulému roku velmi mírně navýšil. Ačkoliv většina kategorií 

zvýšila počet členů, tak nejmladší kategorie významně poklesla. Předpokládáme, že jde o 

efekt, kdy některé děti se věkově přesunuly do starší kategorie, ale vzhledem ke koronaviru a 

omezení nebo zrušení všech kroužků to mělo dopad na registrace v nejmladší kategorii. Změna 

mezi aktuálním stavem a loňským rokem je uvedena v následující tabulce:  

Změna 2020-2019 
(materiál ke konferenci) 

Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem 
[%] 

Registrovaná mládež do 10 let -33 -25,6% 3 9,1% -30 -18,5% 

Registrovaná mládež 21 6,7% 2 4,5% 23 6,5% 

Registrovaní výdělečně činní 0 0,0% 3 5,5% 3 0,4% 

Registrovaní senioři 11 4,4% -1 -11,1% 10 3,9% 

Celkový součet -1 -0,1% 7 5,0% 6 0,4% 
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Činnost VV v roce 2020 

Činnost roce 2020 byla významně ovlivněna pandemií COVID – 19. Hlavní dopadem bylo 

přerušení soutěží družstev dospělých 2019/2020 a nakonec i jejich následné nedokončení bez 

vyhlášení výsledků s výjimkou přeborové skupiny, která se jako jediná dohrála v náhradním 

termínu. Řešení této situace vyžadovalo účast výboru nejen v průběhu soutěží, ale i po jejich 

ukončení (resp. nedokončení), protože VV musel řešit 3 odvolání proti rozhodnutí STK o 

nedokončení soutěží. VV všechna odvolání zamítl.  

VV se též zabýval odvoláním jednoho člena, který se účastnil on-line turnaje mládeže (na 

chess.com) a byl vyloučen z důvodu porušení pravidel chess.com.  

Mimo výše uvedené komunikace bylo nezbytné zajistit vyúčtování dotace z Magistrátu hl. m. 

Prahy a získání nové dotace. Tento cíl se podařilo naplnit. Vyúčtování dotace bylo ve spolupráci 

s oddíly provedeno včas, ačkoliv v současné době se řeší dotazy Magistrátu hl. m. Prahy 

k vyúčtování trenérských služeb v době nouzového stavu. Zároveň se podařilo získat novou 

dotaci pro oddíly s mládeží na rok 2020-21 ve výši 390 tis. Kč  

Úkol udělený konferencí v minulém roce s podařilo naplnit v 2 bodech z 3.  

1) Na webových stránkách jsou v sekci „krátké zprávy“ uváděny upozornění na změny 

obsahu webových stránkách, které jsou pro uživatele důležité.  

2) Existuje samostatná sekce pro krajské TCM 

(http://prazskysach.cz/trenink/talenti/), kde je uveden seznam krajské 

reprezentace/výběru mládeže a to včetně plánovaných akcí. Rozpočet je uveden 

v sekci finance. Dílčí propozice jsou uváděny v kalendáři akcí.  

3) Nepodařilo se zprovoznit novou funkcionalitu webových stránek na registraci 

uživatelů a upozorňováním na nové příspěvky.  
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Co se týče další činnosti VV, tak se zabýval běžnou agendou ve spolupráci s odbornými 

komisemi. Vzhledem k stále trvající nepříznivé epidemiologické situaci pokračuje nejistota 

u každé akce, zda se bude konat a kdy se bude konat, což vyžaduje zvýšené úsilí ze strany 

odborných komisí i pořadatelů.  

Plán na rok 2021 

Vzhledem k velké nejistotě, jak s bude vyvíjet epidemiologická situace je obtížní stanovovat 

nějaké plány. Z hlediska vlastní činnosti bude mimo běžné agendy opět důležité vyúčtování 

přidělené dotace, získání nových dotací pro oddíly, a především průběžné řešení situace 

týkající se COVID-19 a následných dopadů na činnost svazu. 

Zprávy z komisí 

Většina hlavních činností celého PŠS se uskutečnila na úrovni odborných komisí. Detaily jsou 

k dispozici v dílčích zprávách z komisí. Hlavní faktor, který se prolíná všemi zprávami je COVID-

19, který neumožnil realizovat všechny plánované akce, způsobil názorovou rozdílnost 

v oddílech i mezi členy, ale měl alespoň jeden pozitivní dopad. Vzhledem k neuskutečněným 

akcím je finanční hospodaření svazu velmi ziskové a z tohoto důvodu VV navrhuje se podělit o 

neočekávaný zisk se všemi oddíly (více viz. zpráva o hospodaření).  

Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem členům výkonného výboru za jejich činnost, kterou 

podporují šachový život v Praze. 


