
 
 

 

 

Hospodaření ŠSČR 2015 - komentář  

Na Konferenci ŠSČR v Ledči nad Sázavou byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2015. V průběhu 

roku byly schváleny VV ŠSČR dodatečné úpravy a doplnění některých položek rozpočtu. Po jejich 

započtení bylo plánováno hospodaření svazu se ztrátou 40.000 Kč.  

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 1.097.552. Kč. Na to má vliv navýšení plánovaných příjmů o cca 

710 tis. (do rozdílů není započítána dotace v Programu IV, která má rozpočtově neutrální charakter). 

Většina svazem ovlivňovaných položek byla odhadnuta správně. Hlavní podíl na navýšení má dar ČOV 

z výtěžku loterií, který obdržel ŠSČR v roce ve výši 2,713 mil. Kč. Do této sumy jsou v roce 2015 

započteny jen tři splátky. Čtvrtá ve výši 1,201 mil. Kč se stane příjmem roku 2016, protože dle sdělení 

ČOV není možné dar zaúčtovat dle časového rozlišení, jako příjem minulého období, což se 

v předchozím roce naopak na pokyn ČOV stalo.  

Dalším významným příjmem nad rámec rozpočtu bylo navýšení dotace MŠMT v programu V o 

260.400 Kč, výrazně vyšší prodej metodických materiálů a výběr za poplatky LOK, kde jsou částečně 

započteny i poplatky FIDE u soutěží, kde je poplatek LOK  a FIDE vybírán jednou platbou.  

Výdajové položky nebyly ve většině případů významně překročeny. Naopak u více položek byly akce 

realizovány hospodárněji, případně se některé akce neuskutečnily, což je druhý důvod, proč skončilo 

hospodaření přebytkem.  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 12.630.559 Kč. Z čehož jsou pohledávky 35.320 Kč. 

Celková pasiva jsou 11.533.008 Kč. Z čehož závazky svazu tvoří 641.083. Hlavní položkou je faktura 

FIDE, která je splatná až v březnu 2016. Zbytek jsou závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a 

byly všechny uhrazeny počátkem ledna. Celkové rezervy svazu jsou na počátku roku 2016 necelých 

12,0 mil. Kč. 

Komentář k některým položkám v hospodaření: 

P3.1. Z toho 16.620 Kč rapid turnaje, 5.650 Kč bleskové turnaje a 422.251 Kč ostatní turnaje.  

P3.3. V této položce jsou částečně ukryty i poplatky za FIDE rating. U některých soutěží jsou 

hrazeny s LOK dohromady a nejsou rozúčtovány.   

P3.8. Z toho přestupy 69.400 Kč, 1.300 Kč změna názvu oddílu. 

P3.11. Školení se v roce 2015 uskutečnilo v režii klubu Orlová. 

P3.13 Školení trenérů – zahájení, kdy se platí poplatek, se přesouvá na rok 2016. 

P4.1.  Advokátní kancelář THT - 150.000 Kč – extraliga, 

AVE Kontakt 10.000 Kč – barter za pronájem šachů. 

 Stormware 25.532 Kč – barter za účetní program. 28.575 

 Hotel Luna - 28.575 Kč, barter konference. 

 MČR v blesku 30.000 Kč. 

P4.2. Z toho vyrovnání pohledávek společností Figurka o.p.s. ve výši 31.332 Kč, zbytek prodej 

vlastních metodických materiálů. 



 
 

 

 

P4.4 Z toho 5.161 Kč úhradu odcizeného svazového počítače, 4.400 vratka za neodebrané 

předplatné časopisu Šachinfo. Zbytek drobné příjmy. 

V1.1. a V1.2. Náklady na účast na ME jsou u žen vyšší, protože odměny všech reprezentantek jsou 

započteny v této položce, ale u tří mužů jsou v položce V15.8. reprezentační smlouvy reprezentantů.  

V1.7., V1.8.,  V1.11., V1.12. Soutěže nebyly obsazeny.  

V1.16. Zápas odvolala polská strana. 

V2.7. Turnaj byl přesunut do Prahy a nebyla získána dotace na uspořádání, proto se navýšila rozpočet 

o položku nájmu za hrací sál.  

V2.13. Byly uhrazeny výdaje předchozí sezony nad rámec plánovaného rozpočtu. 

V2.15 Akce nebyl pořadatelem svazu vyúčtována. 

V3.6. Soutěž nebyla v rozpočtu, ale byla obsazena družstvem z ČR. FIDE fakturuje účastnický 

poplatek, který by měl být účastníky v roce 2015 uhrazeny na účet ŠSČR.   

V8.3. Tento poplatek již FIDE nefakturuje a přenáší jej do poplatků za zápočet turnajů – položka V8.2. 

V9.1. Navýšení zpracovateli podkladů pro zápočet FIDE ratingu na rozšíření četnosti zasílání podkladů 

ze soutěží družstev. 

V10.1. Nedočerpáno, protože nebyly splněny podmínky pro doplacení dotace některými kraji. 

V10.9.  Metodické materiály – 283.140 Kč, odměny manažer projektu 10.000 Kč, 36.000 Kč – 

příspěvek školám, konference ŠdŠ v Bratislavě 1.947 Kč, 45.000 Kč příspěvek krajům na školení 

učitelů a trenérů a krajským manažerům, 7.200 Kč správa webu ŠdŠ.  

V12.1 Z toho sponzorská smlouva s ČT 306.735 Kč, odměny expertů a produkce svazu 39.000 Kč, 

přepis kazet 4.235 Kč.  

V12.7. Z toho smlouva s agenturou Bison&Rose 240.000 Kč, 40.000 Kč vyhlášení cen svazu při MČR 

v blesku, zbytek drobné položky. 

V15.4. U soutěží mládeže rovněž vyplaceny zálohy vedoucím, jako u soutěže dospělých. 

V16.3. Položka se částečně překrývá s položkami V16.1., proto navýšení. 

V17.6. Nakoupen fotoaparát Sony, Notebook a stolní počítač Lenovo, modem k mobilnímu telefonu, 

klávesnice k počítači, videokamera Sony a stativ, skener HP, mikrofon, ventilátor, paměťová karta. 

V17.13. V ostatních výdajích jsou nejvýznamnější položky: 700 školení řidičů, kurzové ztráty 60.410 

Kč, 2.540 Kč provoze stravenky, 10.000 Kč pronájem šachového materiálu (barter proti příjmu P4.1., 

AVE-kontakt), 1.130 šachový program Komodo. 

V17.14. Prémie za umístění. ME družstev mužů 150.000 Kč (6 x umístění - 25.000 Kč), MS mládeže 

18.077 Kč (2x umístění 8.000 Kč, 1x2.077 Kč), ME mládeže 20.214 Kč (1 x 7.000 Kč, 2 x 4.607, 1 x 

4.000 Kč).  

 

Zpracoval 7. února 2016 R Svoboda  


