Statut Odborných komisí Pražského šachového svazu
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Odborná komise Pražského šachového svazu (PŠS) je orgánem PŠS zřízeným Výkonným
výborem Pražského šachového svazu (VV PŠS) dle čl. 14 odstavec 4 c) Stanov ŠSČR.
Veškerá další ustanovení se týkají pouze kraje Hlavní město Praha.
Článek 2
Přehled komisí

1.

VV PŠS zřídil pro zajištění činnosti PŠS následující odborné komise:
 Sportovně technická komise (STK)
 Komise rozhodčích (KR)
 Komise mládeže (KM)
 Trenérsko-metodická komise (TMK)
 Komise pro marketing a komunikaci (KMK)
 Komise pro dotace (KD)
Článek 3
Působnosti odborných komisí

1.

Každá odborná komise v rozsahu své působnosti uvedeném níže:
a) podporuje rozvoj šachu
b) aktivně komunikuje s Šachovým svazem ČR a šachovou a nešachovou veřejností
c) připravuje koncepci své oblasti, vyhodnocuje její výsledky, navrhuje změny
d) navrhuje cíle komise a plán jejich plnění pro následující rok a odpovídá za jejich
plnění
e) připravuje návrh rozpočtu pro následující rok a odpovídá za jeho čerpání resp.
nepřekročení
f) spolupracuje na přípravě termínového kalendáře na následující rok
g) navrhuje seznam věcných cen pro nákup
h) připravuje/schvaluje propozice na pořádané akce
i) zajišťuje transparentní výběrové řízení, v případě, že je pořádaná akce PŠS
realizována externě
j) eviduje a aktualizuje seznam kontaktů
k) zajišťuje aktuálnost informací na webových stránkách PŠS

2.

Sportovně-technická komise
a) organizuje a řídí mistrovské soutěže v kategoriích dospělých v souladu se
Soutěžním řádem, dalšími závaznými dokumenty a rozhodnutími ŠSČR týkajících
se oblasti působnosti STK, nebo rozhodnutími VV PŠS
b) vyhodnocuje průběh soutěží
c) rozhoduje o námitkách v soutěžích, u nichž je STK PŠS řídícím orgánem, v rozsahu
vymezeném Odvolacím řádem ŠSČR
d) zajišťuje vypracování, novelizaci a výklad ustanovení soutěžních předpisů pro
krajské soutěže dospělých

3.

Komise rozhodčích
a) organizuje školení a semináře rozhodčích II. a III. třídy
b) podílí se na organizaci školení a seminářích rozhodčích I. třídy na území kraje
c) poskytuje podklady organizační komisi ŠSČR pro zpracování databáze rozhodčích
PŠS
d) schvaluje rozhodčí na mistrovské turnaje nebo soutěže
e) podílí se na rozhodování o námitkách v soutěžích družstev v rozsahu svých
kompetencí

4.

Komise mládeže
a) organizuje a řídí mistrovské soutěže v kategoriích mládeže
b) zajišťuje komunikaci a koordinaci ohledně postupů mládeže
c) koordinuje podporu mládeže od ŠSČR (např. podpora kroužků, šachy do škol)
d) spolupracuje s TMK PŠS a konzultuje pravidla pro sestavování listiny talentů

5.

Trenérsko-metodická komise
a) Určuje kritéria pro listinu talentů PŠS.
b) Organizuje tréninky a vzdělávání talentované mládeže
c) Stanovuje pravidla pro financování tréninků a vzdělávání talentů z rozpočtu TMK
d) Ve spolupráci s KM vydává doporučení pro práci s talentovanou mládeží včetně
forem pro spolupráci s šachovými kluby a rodiči šachové mládeže.
e) Zajišťuje školení trenérů

6.

Komise pro marketing a komunikaci
a) zabezpečuje externí komunikaci PŠS
b) schvaluje všechny marketingové a komunikační projekty a akce
c) přiděluje dotace na podporu a propagaci šachových aktivit do výše svého
rozpočtu
d) kontroluje a koordinuje realizaci jednotlivých projektů a aktivit, aby byly v
souladu s marketingovou a komunikační strategií PŠS a ŠSČR
e) zabezpečuje webové stránky PŠS

7.

Komise pro dotace
a) vyhledává, sleduje, analyzuje možné dotační příležitosti a informuje o nich VV
PŠS
b) koordinuje a metodicky řídí uplatňování dotací v souladu s dotačními směrnicemi
a dalšími závaznými dokumenty
c) zajišťuje zpracování žádostí o finanční dotace na úrovni PŠS
d) zajišťuje metodickou pomoc šachovým klubům a pořadatelům šachových akcí při
zpracování projektů s žádostmi o finanční dotace, včetně jejich vyhodnocení,
vyúčtování a komunikaci s poskytovateli dotací
e) spolupracuje při kontrole a vyhodnocení čerpání přidělených dotací PŠS

Článek 3
Složení odborných komisí
1.

2.

3.

Každá odborná komise PŠS je tvořena předsedou a minimálně dvěma dalšími členy
komise. Předsedu odborné komise PŠS navrhuje předseda PŠS nebo jeho zástupce a
schvaluje VV PŠS. Jednotlivé členy odborné komise navrhuje její předseda a schvaluje VV
PŠS.
Funkční období předsedů i členů odborných komisí začíná jejich jmenováním VV PŠS a
končí jejich odvoláním VV PŠS. Předseda i člen odborné komise má právo rezignovat na
svoji funkci i dříve. Odstoupí-li předseda nebo člen odborné komise ze své funkce
prohlášením doručeným VV PŠS, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od doručení
prohlášení.
K zabezpečení svých úkolů může odborná komise zřídit své odborné subkomise.
Článek 4
Řídící mechanismy

1.

1.

Odborné komise PŠS pracují v souladu s tímto statutem a s cíli stanovenými na roční
období (zpravidla září až září následujícího roku). Způsob jednání komise upravuje
jednací řád. Statut komisí, jednací řád, jakož i cíle komisí, jimiž se činnosti komisí řídí,
schvaluje VV PŠS.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tento statut odborných komisí PŠS byl schválen VV PŠS dne 28.6.2016 a je účinný od
téhož data. Uvedený statut nahrazuje všechny předchozí statuty komisí.

