
 
 

 

 

Hospodaření ŠSČR 2017 - komentář k některým položkám: 
 

Na konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě byl schválen rozpočet na rok 2017 se ztrátou 220.000 Kč.  

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 1.871.997,72 Kč. Na tento výrazný kladný výsledek 

hospodaření svazu má hlavní vliv navýšení plánovaných příjmů o cca 4,1 mil. Kč. Příjmy ze všech tří 

dotačních programů MŠMT (I., II., V.) byly proti předpokladu rozpočtu vyšší o cca 3,65 mil. Kč. 

Další výrazný podíl na navýšení má dar ČOV z výtěžku loterií, který obdržel ŠSČR v roce ve výši 

1,674 mil. Kč, což je o cca 0,4 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet.  

V průběhu roku byly schváleny VV ŠSČR dodatečné úpravy a doplnění některých položek rozpočtu. 

Většinou se jednalo o položky v řádu desetitisíců korun. Výjimkou bylo rozhodnutí VV ŠSČR, 

poskytnout jednorázový příspěvek oddílům ve výši 3,0 mil. Kč.  

Z nákladové strany rozpočtu lze zjistit, že celkové výdaje byly o cca 2,0 mil, Kč vyšší, po odečtená 

příspěvku oddílům, jsou cca o 1,0 mil. Kč nižší, než rozpočet plánoval. U drtivé většiny položek 

nebyly výdaje významně překročeny a některé akce byly realizovány hospodárněji, případně se 

neuskutečnily, což je druhý důvod, proč skončilo hospodaření přebytkem.  

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 17.332.272,27 Kč, z čehož jsou pohledávky 

76.554 Kč. 

Celková pasiva jsou 15.460.274,55 Kč, z čehož závazky svazu tvoří 1.136.213 Kč. Největší závazek 

za dodavateli je faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2018 (356.870,42 Kč). Další jsou závazky 

za tuzemskými dodavateli (348.126,76 Kč), které byly uhrazeny v měsíci lednu. Zbytek jsou závazky 

vyplývající z pracovněprávních vztahů a byly uhrazeny počátkem ledna. Celkové rezervy svazu jsou 

na počátku roku 2017 více než 16,2 mil. Kč. 

P3.1. Z toho 20.110 Kč rapid turnaje, 9.030 Kč bleskové turnaje a 450.804 Kč ostatní 

turnaje.  

P3.2. Z toho tituly hráči 44.441. Kč, tituly rozhodčí 13.358 Kč, tituly trenéři 3.148 Kč, převod 

hráče z jiné federace 13.135 Kč. 

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

jsou hrazeny s LOK dohromady a nejsou rozúčtovány.   

P3.6. Položka nebyla původně plánována, protože startovné se v tomto turnaji dříve 

nevybíralo. Tomuto navýšení příjmové položky odpovídá navýšení výdajů. 

P3.7. Položka je v plnění nižší oproti plánu, protože ten byl chybně vypočten z výdaje 550 tis. 

Kč, který byl následně ve výdajové položce snížen na 450 tis. Kč, ale plánovaný příjem již 

nebyl opraven. 

P3.8. V roce 2017 byly mimořádné vysoké příjmy z převodů soutěží – 43.000 Kč. 

P4.1.  Stormware 8.313 Kč – barter za účetní program. 

 AVE kontakt – baner, 10.000 Kč. 



 
 

 

 

P4.4. Z toho pronájem materiálu 9.405 Kč, provize z prodeje reklamních předmětů 2.659 Kč, 

ostatní příjmy drobné položky. 

V1.1. a V1.2. Náklady nižší proti plánu díky, nižší ceně za pobyt v místě. 

V1.3. Zvýšení výdajů bylo schváleno VV na navýšení počtu členů výpravy. 

V1.11. Soutěže nebyly obsazeny v předpokládaném počtu. 

V2.15. Soutěže se neuskutečnily.  

V6.5. Podmínky přidělení cen E. Gonsiora ve výši 90.000 Kč splnili Karolína Olšarová, Jan 

Krejčí a Vojtěch Plát. 

V12.7. Hlavními položkami jsou smlouva s agenturou Bison&Rose 240.000 Kč, 40.000 Kč 

vyhlášení cen svazu při MČR v blesku, zbytek menší položky. 

V17.13. Z toho navýšení členského vkladu Artesa 20.900 Kč, příprava meetingu ECU 2016 

7.000 Kč (pořadatel nenárokoval v roce 2016), pronájem šachového materiálu – 10.000 Kč – 

oproti tomu příjem 10.000 Kč v pol. P4.1., kurzové ztráty 9.142 Kč. Další výdaje jsou drobné 

položky.  

V17.14. Prémie za výsledek na ME družstev mužů 6 x 25.000 Kč, prémie za výsledek na 

Mitropa cup muži 5 x 4.000 Kč, odměna za výsledek na MS mládeže Lhotská 14.000 Kč,  Dar 

spol. Sokrates 14.000 Kč. 

 

Zpracoval 10. února 2017 R. Svoboda  


