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Činnost výkonného výboru
Výkonný výbor ÚKŠS (dále jen VV) pracoval v roce 2020 ve složení:
Předseda:
Místopředseda, sekretář:
Hospodář:
Komise mládeže:
Sportovně technická komise a komise rozhodčích:
Trenérsko metodická komise:

Milan Maščák
Jan Chudina
Ing. Petr Horák
Jiří Kalužný
Jiří Křivský
Pavel Chrz

Činnost výkonného výboru v roce 2020 byla výrazně ovlivněna pandemií COVID-19. Nejvýznamnějším
dopadem na celé fungování ÚKŠS bylo pozastavení soutěží 2019/2020 a pozastavení a následné
zrušení soutěží 2020/2021. Výkonný výbor se sešel ve standardním režimu schůze na svých jednáních
v Žatci, Mostě, Rumburku a v Ústí nad Labem. Další dvě schůze byly formou online. Ze zdravotních
důvodů u většiny schůzek nebyl přítomen kolega sekretář Jan Chudina.

Předseda Ústeckého krajského šachového svazu Milan Maščák se zúčastnil s předsedou TMK Pavlem
Chrzem jednání předsedů ŠSČR v Ledči nad Sázavou, kde byly projednávány otázky rozhodnutí
jednotlivých krajů a dohrání či zrušení soutěží. Výsledkem jednání bylo, že nejvyšší soutěže v krajích
se dohrávají, jinak by se nedalo postoupit do ligy. Nižší soutěže byly na možnostech a rozhodnutí
svazů. VV ÚKŠS rozhodl, že se soutěže dohrají.
V letošním roce byl výkonný výbor informován předsedou ÚKŠS Milanem Maščákem, že již nebude
kandidovat na žádnou funkci v ÚKŠS v následujícím volebním období z osobních důvodů.
Hospodářské výsledky
Ústecký krajský šachový svaz vede své účetnictví v účetním programu POHODA. Tento byl nakoupen
z důvodu efektivnější práce a zjednodušení. V dnešní době je nezastupitelný především při výpočtu
mezd (DPP) a následných odvodů Finančnímu úřadu. Jeho výhodou je také to, že je to jeden z aspektů
(vedení účetnictví touto formou), který je nutný při žádostech a následných kontrolách dotačních
titulů. Z výsledků hospodaření je jasné, že rok 2020 skončil v kladných číslech. Podepsala se na tom
především stávající epidemiologická situace v celé České republice a nemožnost hraní šachových
soutěží. Více finančních prostředků bylo použito na online trénování mládeže našeho kraje.
Během celého roku 2020 nepodařilo výkonnému výboru vyhledat vhodného kandidáta, který by pro
ÚKŠS oficiálně zpracovával žádosti o dotace a zároveň je i vyhledával. Letošní rok byl v této oblasti
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pro náš svaz první, kdy nebyla čerpána žádná grantová dotace (Ústecký kraj, soukromé společnosti).
Závěrem bych rád sdělil a zároveň doporučil delegátům, aby byla více věnována pozornost dalšímu
vytváření hospodářského zisku na další léta. Myslím si, že přijdou tzv. „hubené finanční roky“ a
dotkne se to i sportovní činnosti obecně v celé ČR.
Plán VV pro rok 2021
Vzhledem ke stávající nejistotě, jak se bude vyvíjet pandemie COVID-19 a její možné mutace v ČR, je
velmi obtížné stanovovat další plán pro rok 2021. Jistě musíme být připraveni aktuálně a rychle
reagovat např. na možné uvolnění a nastartování soutěží či možného pořádání plánovaných
šachových akcí. Z hlediska vlastní činnosti uvnitř VV se budeme zabývat standardní agendou, získáním
některých vypsaných dotačních titulů, aktivně bude hledat grantového pracovníka či aktivně trénovat
naši mládež formou ONLINE.
Zprávy z komisí
Většina hlavních činností ÚKŠS se konala na úrovni vlastních komisí. Delegáti konference mají
k dispozici vypracované samostatné zprávy a jejich hodnocení. Toto hodnocení okomentují
předsedové delegátům samostatně.
Závěr
Pandemie se odrazila ve všech činnostech ÚKŠS. Našemu kraji to znemožnilo realizovat plánované
šachové akce. Věřím, že po rozvolnění dojde opět k nastartování soutěží a obnovení činnosti. Bohužel
musím také se zármutkem konstatovat, že během pandemie COVID-19 naše řady opustili někteří
členové ÚKŠS, naši kamarádi, přátelé a šachoví soupeři (s ohledem na rodiny je nebudu jmenovat).
Vzdejme, proto prosím čest jejich památce.
Celé členské základně našeho kraje a členům Výkonného výboru bych chtěl popřát především mnoho
zdraví. Rád bych poděkoval za podporu uvnitř VV a za činnost, kterou vykonávají ve prospěch rozvoje
šachu v našem kraji.

Milan Maščák
Předseda ÚKŠS

