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Zpráva o činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu 

Zpracováno dne: 25.11.2018 

Zpracoval: Ing. Jan Hruška, Předseda PŠS 

Výkonný výbor (dále jen VV) pracoval v roce 2018 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 2018 sešel celkem 3x a 1x rozhodoval 

mimo zasedání (per rollam). 

PŠS měl ke dni 20.11.2018 následující počet členů: 

Celkový počet členů je 1973, z toho bylo 1461 s platnou registrací a 512 s pozastavenou 

registrací. Složení hráčů s platnou registrací je následující: 

Kategorie Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 147 11,0% 29 22,8% 176 12,0% 

Aktivní mládež 233 17,5% 36 28,3% 269 18,4% 

Aktivní výdělečně činní 724 54,3% 51 40,2% 775 53,0% 

Aktivní senioři 230 17,2% 11 8,7% 241 16,5% 

Celkový součet 1334  127  1461  

Celkový počet oddílů v PŠS se zvýšil o 1 (ŠK Molekula) a je jich 35. Oproti minulému roku 

došlo k navýšení k počtu členů a to především v oblasti mládeže (+60 dětí). Změna mezi 

aktuálním stavem a loňským rokem je uvedena v následující tabulce:  

Změna 2018-2017 
(materiál ke konferenci) 

Muži Muži  
[%] 

Ženy Ženy 
 [%] 

Celkem Celkem
[%] 

Aktivní mládež do 10 let 25 17,0% 12 41,4% 37 21,0% 

Aktivní mládež 25 10,7% -2 -5,6% 23 8,6% 

Aktivní výdělečně činní 16 2,2% -5 -9,8% 11 1,4% 

Aktivní senioři 9 3,9% 0 0,0% 9 3,7% 

Celkový součet 75 5,6% 5 3,9% 80 5,5% 
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Činnost VV v roce 2018 

Hlavním cílem VV bylo v letošním roce 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. Významnou měrou zde pomohla nová administrativní výpomoc od 

Jiřiny Prokopové. Zároveň se podařilo získat novou dotaci pro oddíly s mládeží na rok 2018 

ve výši 240 tis. Kč. (o 20% více než v loňském roce).  

Dalším cílem bylo zajištění zastupitelnosti v rámci STK. V této oblasti proběhla analýza 

činností a standardizace vybraných procesů, ale v současné době se nenašla náhrada na 

zajištění plné zastupitelnosti.  

VV PŠS se také zabýval úkoly zadané konferencí. Úspěšně se podařilo splnit následující úkoly: 

- Ověřit termíny pro schválení a zveřejnění účetní závěrky. 

o Účetní závěrka musí být zveřejněna ve Sbírce listin do 30 dnů od jejího 

schválení příslušným orgánem (konferencí PŠS), nejpozději ale do konce 

následujícího kalendářního roku (§ 21a zákona o účetnictví). 

- Zjistit zájem a možnosti pro organizaci školení programu Swiss Manager. 

o PŠS zjistil zájem a zorganizoval školení programu Swiss Manager dne 

20.5.2018. 

- Zvážit posunutí termínu pro přihlášky družstev v pražských soutěžích, 

zaznamenávání a zveřejňování partií Přeboru Prahy družstev a znovu zvážit 

posílání výsledky na FIDE ELO po měsících; 

o Termín přihlášek byl posunut na 1.10.2018 (pouze pro nahlášení družstev, 

ne pro soupisky) 

o Zaznamenávání partií bylo společně s dotazem na zavedení času 

s přídavkem řešeno formou ankety. Oba návrhy byly významnou většinou 

oddílů zamítnuty. 



 
 
 

Zpráva o činnosti VV PŠS  Zpracoval: Ing. Jan Hruška 
 

Strana 3 
 

o Posílání výsledků na FIDE ELO každý měsíc bylo po konzultacích s STK ŠSČR 

zamítnuto. Případný přínos neodpovídá zvýšeným administrativním 

nárokům. 

- Dřívější oznamování výše pokut ze soutěží družstev. 

o Pokuty budou oznamovány po skončení soutěží (letos 4.7.2018) a oddíly 

budou moci vznést námitky. 

Jeden z úkolů se nepodařilo splnit, a to uspořádat anketu týkající se směru a zdrojů (kapacit) 

dalšího rozvoje PŠS.  

Co se týče další činnosti VV, byla poznamenána vytížením (z pracovních i osobních důvodů) 

několika členů VV. Nejvíce se to projevilo na činnosti komise mládeže a TMK.  To se zčásti 

podařilo eliminovat dodatečnou podporou Jiřiny Prokopové a zvýšeným úsilím ostatních 

členů. Nově se též do činnosti zapojil Lukáš Vlasák jako nový manažer TCM. 

Plán na rok 2019 

Myšlenky dalšího rozvoje stále narážejí na kapacity členů výboru. Vzhledem k velmi dobré 

zkušenosti s externí placenou silou považujeme za vhodné směrovat svaz k částečné 

profesionalizaci svazu, která by další rozvoj podpořila.  

Z hlediska vlastní činnosti bude důležité vyúčtování přidělené dotace, získání nových dotací 

pro oddíly a další posun v zajištění zastupitelnosti v rámci STK pro losování družstev.  

Zároveň bude provedena příprava na automatizaci a zjednodušení některých činností svazu i 

oddílů. 

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.   
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Sportovně-technická komise  

 Hlavní aktivitou bylo uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev 

dospělých s cílem zlepšit kvalitu jednotlivých turnajů. V roce 2018 STK uspořádala 

anketu na požadované změny v soutěžích a zároveň provedla dílčí změny v organizaci 

soutěží družstev, aby mohl dojít ke zveřejnění losování v co nejkratším termínu.   

Komise rozhodčích 

 Komise zorganizovala 1 seminář a 1 školení rozhodčích II. třídy. Komise řešila pouze 1 

pochybení rozhodčího v soutěžích pořádaných PŠS. Bylo zorganizováno školení 

programu Swiss Manager. 

Komise mládeže 

 Hlavní aktivitou bylo uspořádání všech mistrovských soutěží jednotlivců a družstev 

mládeže. Pro rok 2018-2019 se na základě zadání od ŠSČR bude hrát kvalifikace na 

mistrovství Čech mládež – jednotlivců vážným tempem. 

Trenérsko-metodická komise 

 Aktualizovala Listina talentů PŠS (LT), soustředění Tréninkového centra mládeže jsou 

pořádána pouze pro talenty.  

 Zorganizovala 9 soustředění za účasti řady velmistrů a mezinárodních mistrů v roli 

školitelů (např. Kriebel, Petr, Michalík, Cvek, Černoušek). 

Komise pro marketing a komunikaci 

 Průběžně komunikovala o událostech na webových stránkách (44 článků). 

 Průběžně aktualizovala kalendář turnajů na webových stránkách (200 akcí). 

 Zajistila účast ve formě stánku na akci pro práci s mládeží (Sporťáček) a též na akci 

Pražský festival sportu a volného času.  

Komise pro dotace  

 Vyúčtovala dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy pro období 06/2017 – 07/2018. 

 Zpracovala 3 žádosti o dotace, z čehož získala 296 500 tis. Kč, především pro oddíly na 

trenéry a materiál. 
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Hospodaření 

 Původní rozpočet předpokládal významný schodek v rozpočtu (-164 200 Kč). 

Především díky dodatečné dotaci od ŠSČR, daru od JUDr. Petra Vaňka, vyšším 

pokutám, úspoře při využití externích administrativních služeb a úspoře na rozvoji 

webových stránek se předpokládá minimalizovat schodek na cca 8 tis. Kč. 

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

kterou dělají na úkor svého volného času a v řadě případů i rodinného života. Věřím, že 

pražské oddíly tuto činnost pozitivně ocení. 

Zároveň bych chtěl poděkovat i všem oddílům, které podporují šachový život v Praze 

organizováním různých šachových akcí, především turnajů. 


