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Zpráva o činnosti Komise pro dotace (KD) 

Zpracováno dne: 24. 11. 2018 

Zpracoval: Vladislav Pivoňka, předseda KD 

Komise pro dotace pracovala ve složení Vladislav Pivoňka, Růžena Přibylová a Josef Nový. 

Jednotlivé činnosti byly řešeny přímo předsedou komise za občasné konzultace s dalšími 

dvěma členy. Do žádostí o dotace se především zapojili další členové VV a to především Jan 

Hruška, Jan Kovář a Robert Wadura a též Jiřina Prokopová v rámci svého pracovního úvazku. 

Komise se zaměřila na následující oblasti dotací: 

1. Vyúčtování dotace Magistrátu hl. m. Prahy na trénink mládeže pro období 07/2017-
06/2018 

 Připravit seznam pravidel pro vyúčtování dotace, sesbírat všechny nutné podklady 
od oddílů, provést jejich kontrolu a zajistit vyúčtování dotace.  

2. Žádost o podporu Magistrátu hl. m. Prahy pro mistrovské soutěže 2018 

 Zpracovat a uplatnit žádost o finanční dotaci pro PŠS na podporu mistrovských 
šachových soutěží dospělých (PP dospělých) – programu: III. C. Sportovní akce 
celopražského významu (pro akce konané v prvním pololetí roku 2018). 

3. Žádost o podporu Magistrátu hl. m. Prahy na trénink mládeže v oddílech pro 
období 07/2018-06/2019 

  Zpracovat a uplatnit žádost o finanční dotaci pro PŠS na podporu tréninku 
mládeže v šachových oddílech na území Prahy u Magistrátu hl. m. Prahy, jako 
partnera PŠS v rámci vyhlášených „Celoměstských programů podpory sportu a 
tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017“ – programu: I. Systémové a rozvojové 
projekty sportu dětí a mládeže. 

4. Žádost o podporu Magistrátu hl. m. Prahy na mimořádné sportovní akce 2018 

 Zpracovat a uplatnit žádost o finanční dotaci pro PŠS na propagaci šachového 
sportu v rámci celopražské akce „Festival sportu a volného času na Letné“ ve 
dnech 16. – 20.6.2018. 
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V rámci výše uvedených oblastí PŠS bylo dosaženo následujícího výsledku: 

Dotace Zažádáno Obdrženo Vyúčtováno 

Trénink mládeže v oddílech 17-18 1.043.000 200.000 Kč 200.000 Kč  

Mistrovské soutěže 2018 64.000 Kč 0 Kč N/A 

Trénink mládeže v oddílech 18-19 1.020.000 Kč 240.000 Kč Bude k  30.6.2019 

Propagace/Festival SVC 2018 56.500 Kč 56.500 Kč Bude k  31.12.2018 

 

Mimo dotací zajišťovaných PŠS je vhodné zmínit i dotace, které poskytoval ŠSČR a MŠMT a 

týkaly se přímo oddílů. PŠS v tomto případě zajišťoval komunikační a konzultační činnost. 

 

Dotace z ŠSČR: 

Podpora šachových oddílů a kroužků: 

ŠSČR vypsal dotaci na podporu kroužků, která je určena pro oddíly s 5 a více dětmi. Existují 3. 

úrovně dotace. Pro první úroveň stačí 5 aktivních mladých šachistů, pro druhou úroveň 15 a 

pro třetí úroveň 30 aktivních mladých šachistů. Aktivním mladým šachistou se rozumí žáci 

narození v roce 2000 a mladší, kteří v období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 odehráli buď 

minimálně sedm partií ve vážném tempu v jednom turnaji či jedné soutěži družstev nebo 

odehrají alespoň dva započitatelné turnaje a mají platnou registraci v ŠSČR pro rok 2018. 

 

Organizaci podpory kroužků zajišťovala komise mládeže. Podmínky pro 1. úroveň splnily 3 

pražské oddíly, 2.  úroveň 1 pražský oddíl a 3. úroveň 5 pražských oddílů. KM ŠSČR vypočetla 

pro 1. úroveň podporu ve výši 7.388 Kč, pro 2. úroveň ve výši 14.776 Kč a pro 3. úroveň ve 

výši 22.164 Kč. Navíc za každého aktivního člena v kategorii mládeže oddíl získal 50 Kč na 

odbornou literaturu. Celkově tak pražské oddíly získaly částku 147 760 Kč na odměny trenérů 

a 10 800 Kč na literaturu. 
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Dotace z MŠMT: 

Dotaci na mládež též bylo možné získat přímo u MŠMT. Žádosti podávaly oddíly přímo na 

ministerstvo. To přidělilo 3000 Kč za každé dítě ve věku 11-16 let cvičící 2x týdně a 2000 Kč 

za dítě ve věku 6-10 let + 17-23 let cvičící 2x týdně a 1000 Kč za dítě ve věku 6-23 let cvičící 

1x týdně. 

Dotace od MŠMT byla vypsána i pro rok 2019  pod názvem „Můj Klub 2019“ s termínem 

uzávěrky 31.10.2018. Opět zde bylo možné zažádat o částku od 550 Kč – 3300 Kč na dítě 

v závislosti na jeho aktivitě. 

 

 


