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Zpráva o činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu 

Zpracováno dne: 6.12.2016 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda PŠS 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval v roce 2016 ve složení: předseda Jan Hruška, 

místopředseda Jan Kovář, členové Pavel Háse, Jan Kropík, Robert Kubíček, Vladislav Pivoňka, 

Vojtěch Rut, Robert Wadura (sekretář). VV se v roce 2016 sešel celkem 6x a jednou 

rozhodoval mimo zasedání (per rollam). 

PŠS měl ke dni 22.11.2016 následující počet členů: 

Celkový počet členů je 1.695, z toho bylo 1309 s platnou registrací a 386 s pozastavenou 

registrací. Složení hráčů s platnou registrací je následující: 

Kategorie Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 103 8,7% 17 14,3% 120 9,2% 

Aktivní mládež 181 15,2% 30 25,2% 211 16,1% 

Aktivní výdělečně činní 691 58,1% 61 51,3% 752 57,4% 

Aktivní senioři 215 18,1% 11 9,2% 226 17,3% 

Celkový součet 1190  119  1309  

V PŠS vznikly dva nové oddíly GPJP CHESS CLUB a Šachy Štěpán. V obou případech se jedná o 

školní oddíly, kde členy jsou především děti/mládež. Celkový počet oddílů v PŠS je nyní 34. 

Mezi hlavní úkoly VV jako takového patřilo: 

1) Registrace svazu ve spolkovém rejstříku 

2) Zvýšení transparentnosti fungování svazu 

3) Úkol zřídit nové lepší webové stránky PŠS 

Registrace svazu ve spolkovém rejstříku 

Pražský šachový svaz byl dne 23.4.2016 zapsán do spolkového rejstříku jako pobočný spolek 

Šachového svazu České republiky (viz. www.justice.cz) a splnil tak požadavek nového 

http://www.justice.cz/
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občanského zákoníku. Zde patří velké poděkování Robertovi Wadurovi, který měl tento úkol 

na starost. Jeho perfektní přístup byl natolik precizní, že jsme byli dáni Šachovým svazem ČR 

jako vzor ostatní krajským svazům. Mimo to Robert Wadura poskytoval i významnou 

podporu oddílům v rámci PŠS, aby i oni věděli, co mají udělat pro splnění požadavků nového 

občanského zákoníku.  

Zvýšení transparentnosti fungování svazu 

Jedním z diskutovaných témat minulé konference byly transparentnost fungování svazu. Pro 

zvýšení transparentnosti byly zavedeny následující pravidla: 

 veškeré zápisy z VV a odborných komisí jsou uveřejňovány na webových stránkách 

 veškeré čerpání rozpočtu je pravidelně uveřejňováno na webových stránkách 

 odpovědnosti a pravomoci jednotlivých odborných komisí jsou stanoveny ve statutu 

odborných komisí (dokument je opět webu) 

 seznam členů jednotlivých odborných komisí je opět veřejný a na webu 

 kalendář soutěží PŠS je vydán do 30.6. na celou sezónu 

 na soutěže PŠS pořádané externím pořadatelem jsou organizována výběrová řízení 

 pravidla rozdělování peněz z TCM jsou stanovena metodikou, která byla rozeslána 

všem oddílu a je k dispozici na webových stránkách 

Úkol zřídit nové lepší webové stránky PŠS 

Tento úkol byl splněn. Stránky jsou dostupné na www.prazskysach.cz a detailněji plnění 

úkolu popisuje zpráva z komise pro marketing a komunikaci. 

Zprávy z komisí 

Většina hlavních činností celého PŠS se uskutečnila na úrovni odborných komisí. V této 

zprávě jsou tyto informace uvedeny jen souhrnně a detaily je možné nalézt v dílčích zprávách 

z komisí.   

http://www.prazskysach.cz/
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Sportovně-technická komise  

 Hlavní aktivitou bylo uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev 

dospělých s cílem zlepšit kvalitu jednotlivých turnajů. Nově byl obnoven přebor Prahy 

družstev v rapidu. 

Komise rozhodčích 

 Komise zorganizovala 1 školení a cílem práce bylo udržet kvalitu činnosti po 

předchozím předsedovi. Komise řešila pouze 1 pochybení rozhodčího v soutěžích 

pořádaných PŠS. 

Komise mládeže 

 Hlavní aktivitou bylo uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev 

mládeže. V soutěžích byla realizována řada systémových změn (viz. zpráva KM) s 

cílem zlepšit kvalitu turnajů, zvýšit zájem mládeže  a vést mládež ke správným herním 

návykům.  

Trenérsko-metodická komise 

 Vytvořila novou metodiku pro zařazování mládeže na Listinu talentů PŠS (LT). 

 Vytvořit strukturu programů Tréninkového centra mládeže zejména pro děti na LT. 

 Zorganizovala 8 soustředění a podpořila trenéry při tréninku mládeže na 

mistrovských soutěžích národní úrovně. 

 Přiblížila TMK rodičům a trenérům a nabídla spoluúčast na programech. 

Komise pro marketing a komunikaci 

 vytvořeno nové logo PŠS 

 nové webové stránky www.prazskysach.cz 

 zlepšena komunikace PŠS s okolím i interně 

Komise pro dotace  

 zajistila ve spolupráci s dalšími sdruženími dotaci pro akce roku Věry Menčíkové 

 podala žádost o dotaci na přebor Prahy jednotlivců a přebor škol 

 

http://www.prazskysach.cz/
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Hospodaření 

 Původní rozpočet předpokládal významný schodek v rozpočtu (-141 400 Kč). 

Především díky významné úspoře na vývoji webových stránek a dodatečné dotaci od 

ŠSČR se předpokládá rozpočet s minimálním schodkem (Cca - 16 tis Kč). 

Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem členům výkonného výboru jednak za obětavou 

práci a jednak za změnu přístupu, kdy jsou vidět první výsledky snahy zvyšovat kvalitu 

jednotlivých činností a lépe tak podpořit šachové hnutí v Praze.  


