
 
 

 

 

Hospodaření ŠSČR 2014 - komentář  

Na konferenci  ŠSČR v Havlíčkově Brodě byl schválen rozpočet na rok 2014 se schodkem 800.000 Kč. 

V termínu konference byly nejvýznamnější příjmové částky rozpočtu – dotace z MŠMT – jen 

odhadovány, výše zásadních příjmových kapitol byly navrženy podle skutečnosti roku 2013.  Konečná 

výše dotací v programech I a II byla téměř totožná s odhadem. V rozpočtu nebyla uvedena dotace 

v programu IV, což ovšem na celkový výsledek hospodaření nemá vliv, protože dotace je celá 

převáděna konečnému spotřebiteli. Vyšší byl skutečný příjem svazu v programu V o 610.400 Kč.  

Ještě výraznější vliv na celkové hospodaření svazu měl příjem z Českého olympijského výboru, který 

nebyl znám v době pořádání konference. Podíl svazu na výnosech z odvodů ze sázkových loterií, které 

sázkové společnosti převádí na ČOV, byl 2.734.000 Kč. Splátky jsou na účet svazu převáděny 

čtvrtletně, poslední splátka byla převedena až v lednu 2015. 

Dalším významným příjmem nad rámec rozpočtu bylo uzavření reklamní smlouvy s advokátní 

kanceláří THT pro extraligu ve výši 150.000 Kč, výrazně vyšší prodej metodických materiálů a výběr za 

poplatky LOK. Výdajové položky nebyly významně překročeny. Pouze i poplatků FIDE došlo ke 

kumulaci za tři pololetí. 

 Hospodářský výsledek ŠSČR za rok 2014 je tedy 3.369.061 Kč, což i přes zohlednění výše uvedených 

vlivů na hospodaření, překračuje do plusu původně konferencí schválený rozpočet.  

Komentář k některým položkám v hospodaření: 

P3.1. Z toho 10.080 Kč rapid turnaje, 2.820 Kč bleskové turnaje a 419.430 Kč ostatní turnaje. 

Položku se podařilo naplnit, protože došlo k úhradě dvou ročníků soutěží družstev. Jinak se zdá, že 

minimálně v loňském roce byl zaznamenán propad ve výběru poplatků proti předchozím letům. 

P3.2. Z toho 23.410 Kč tituly hráčů, 12.971 Kč za tituly pro rozhodčí a 5.059 poplatky za trenéry. 

P3.3. Výrazné navýšení je způsobeno úhradou LOK poplatků v krajských soutěžích družstev za dvě 

sezony.   

P3.8. Z toho přestupy 84.100 Kč, 5.000 převod soutěže a 500 Kč změna názvu oddílu. 

P3.11. Školení se přesouvá do roku 2014, protože FIDE odložila účinnost změny šachových pravidel.   

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

AVE Kontakt 10.000 Kč – barter za pronájem šachů. 

 Stormware 7.914 Kč – barter za účetní program. 

 MČR v blesku 35.000 Kč. 

 Výdej, provize z reklamních smluv – 20.200 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 10.000 Kč startovné na MČR v blesku, pronájem elektronických šachovnic 900 Kč, 

vratka daňového bonusu 519 Kč, 1.850 Kč prodej dresů. 

P4.5 Příjem za členství v roce 2014 ve výši 70.740 Kč je snížen o 13.997 Kč, které byly vráceny 

registrovaným členům po ukončení spolupráce svazu se společností provozující on-line Arénu.    



 
 

 

 

V1.1. a V1.2. Náklady na účast na olympiádě byly nižší díky pořadatelům, kteří hradili pobytové 

náklady hráčů. Ušetřené prostředky byly částečně využity k navýšení některých položek rozpočtu, 

převážně pro přípravu reprezentantů. Viz komentář pod rozpočtem.  

V1.8., V1.11., V1.12. a V1.14. Soutěže nebyly obsazeny.  

V1.13. Soutěž byla obsazena, ale náklady uhradila Česká asociace universitního sportu. 

V2.1. Díky kvalitní účasti bylo čerpáno startovné ve větší výši, než STK předpokládala. 

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.   

V5.2. Nevyčerpané prostředky v této kapitole jsou převedeny na úhradu soustředění žen v roce 

2015. 

V8.2. a V8.4. Díky pozitivnímu vývoji hospodaření na konci roku bylo provedeno účetní narovnání 

faktury FIDE, které se týkají druhého pololetí. Tato faktura byla vždy účtována až do následujícího 

roku. V letošním roce byla kromě faktury 2013/2 a 2013/1 zaúčtována do roku i faktura 2014/2. Tím 

se navýšily předpokládané náklady, ale vytvořil se dobrý předpoklad pro hospodaření v dalších letech 

v této kapitole (máme předplaceno) a také se dosáhne toho, že platby za tituly, zápočet turnajů apod. 

dosáhnou reálnější obraz, protože většina plateb na straně příjmů a výdajů proběhne v jednom roce.  

V9.2. Licence Swiss-manager 8.776 Kč, 7.500 Kč SW pro rozhodčí.  

V10.7. Navýšení způsobeno dodatečnou výplatou odměn manažerovi za rok 2013.  

V10.9.  Metodické materiály – 371.989 Kč, odměny 21.085 Kč, konference ŠdŠ v Jerevanu 21.327 Kč, 

15.000 Kč příspěvek krajům na školení učitelů a trenérů, poštovné 14.564 Kč, 301 Kč doména webu 

ŠdŠ.  

V12.1 Z toho sponzorská smlouva s ČT 259.545 Kč, speciál z MČR v blesku 38.236 Kč, odměny 

expertů a produkce svazu 34.500 Kč.  

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

v blesku, 18.241 Kč razítka a diplomy oceněným při MČR v blesku s novým logem, Facebook 4.000 Kč, 

řešitelská soutěž ceny 3.000 Kč.  

V12.8. Navýšení na základě rozhodnutí VV (viz níže).  

V12.9. Zadání soutěže na dodavatele webu. 

V15.8. Úspora způsobena neúčastí smluvních reprezentantů na všech dohodnutých akcích. 

V15.9. Původně odměna delegáta FIDE nebyla v rozpočtu, protože se měl účastnit kongresu v rámci 

pracovního úvazku, který před akcí skončil. 

V16.3. Položka se částečně překrývá s položkami V1.1. a V16.7., proto navýšení. 

V16.6. Oproti předpokladu se podle nového Statutu KM uskutečnila schůze KM i v podzimním 

termínu.  

V17.12.  Z toho 5.373. poštovné – rozesílání cen, 1.406 Kč bankovní poplatky. 

V17.13. V ostatních výdajích jsou nejvýznamnější položky: kurzové ztráty 38.642 Kč, 10.000 Kč 

pronájem šachového materiálu (barter proti příjmu P4.1., AVE-kontakt). 

V17.14. Prémie za umístění. ME mládeže 16.000 Kč (4x umístění 4.000 Kč), MS mládeže 8000 Kč (1x 

umístění 8.000 Kč).  

Zpracoval 9. února R Svoboda 


