
 
 

 

 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2018 – komentář 
 

V letošní roce, kdy Šachový svaz bude přijímat dotace již jen o MŠMT (z ČOV už neobdržíme podíl na 

výnosu z daně ze sportovních sázek) není v době přípravy tohoto rozpočtu známo, jaká bude výše 

dotace. Dokonce u rozhodujícího programu V nejsou dokonce ani vypsány podmínky pro podání 

žádostí.  Z tohoto důvodu jsme při přípravě rozpočtu vyšly z loňské výše dotace v jednotlivých 

programech. Samozřejmě s vědomím, že situace může být odlišná.   

Pro případ, že tak tomu nebude doporučuji přijmout usnesení, že v případě odlišné výšky dotace od 

předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSCR oprávněn provést úpravy v rozpočtu na rok 2018. 

Při návrhu rozpočtu na rok 2018 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která 

odpovídá výdajům v loňském roce. Oproti předchozím roku se navyšují položky o pravidelných 

soutěží a také se objevují některé nové položky v přípravě reprezentantů ve všech kategoriích.  

Ve výdajových kapitolách se zvýšily některé dotace na uspořádání mládežnických turnajů.  

Konferenci je předkládán návrh rozpočtu se ztrátou 660.000 Kč, která je zdůvodněná výtečným 

hospodařením svazu v minulých letech.  

 

Příjmové položky: 

P1.1. Členská základna je stabilizovaná a počet členů a tím i výše vybraných členských příspěvků se 

proti roku 2017 výrazně nezmění.  

P1.2. Celá částka je zpět vrácena KŠS v položce V10.5. 

P3.1. a P3.3. Obě položky je v některých případech složité účetně rozlišit, protože přicházejí v jedné 

platbě.  

P3.4 Extraliga 5.000, 1. liga 2.500, 2. liga 2.000, 50% sleva pro oddíly startující se svými družstvy 

v ligových soutěžích mládeže ŠSČR či na MČR družstev starších a mladších žáků. Startovné vzrůstá, 

což je dáno nižším čerpáním slev. 

P3.5 Extraliga 800 Kč a 1. liga 400 Kč.  

P3.7 Podíl rodičů, 33% z částky 350.000 Kč (V6.1).  

P3.8 V loňském roce byla v té položce realizován výjimečný příjem za převody soutěží. Protože se 

letos tato situace nepředpokládá, zůstáváme u standardní výši příjmů.  

P4.1 Položka je výrazně nižší ve svém plánu, protože není  prodloužena smlouva se sponzorem 

extraligy.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Nákladové položky:  

V1.3. a V1.4. V obou soutěžích se plánuje větší účast reprezentantů a reprezentantek a proto 

navýšení položek proti předchozím letům. 

V1.5. a V 1.6. Navýšení vyvoláno nutností letecké dopravy. 

V1.7. a V1.8. Zde se očekává účast dvou reprezentantů a reprezentantek v obou kategoriích. 

V2.2. V letošním roce bude MČR žen pořádáno jako samostatný uzavřený turnaj v Českých 

Budějovicích. 

V2.19. Nová položka v rozpočtu, muži odehrají nominační turnaj o účast v družstvu na šachové 

olympiádě. 

V5.5. a V5.6. Dvě nové položky v rozpočtu, které odpovídají prioritě svazu, přípravě mládežnické 

reprezentace. Podrobnosti využití obou položek na konkrétní akce se připravují.  

V6.3. Zde je navýšení zdůvodněno rozšířením skupiny o dva reprezentanty, kteří již nemají uzavřeny 

reprezentační smlouvy. 

V6.4. Rozšířeno o individuální přípravu žen na ME na Slovensku. 

V7.1. Navýšení výdaje na plánované školení mezinárodních rozhodčích. 

V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 26 Kč. Náklady hrazeny FIDE 2 krát ročně. V případě 

včasné platby poskytuje FIDE slevu nyní cca 5,0 %. Bonus je připsán k dobru v následující faktuře.  

V9.1. Zpracování LOK 42.000 Kč, zpracování FRL 36.000 Kč, zpracování LOK rapid 42.000 Kč.  

V9.2 Z toho licence Swiss-manager 8.000 Kč.  

V9.3. Plánovaný SW pro KR, plus pravidelné úpravy SW na správu databáze.  

V10.2. Dle nově uzavřené dlouhodobé smlouvy. 

V 10.9 Dle samostatného rozpočtu KM. Odměna krajským manažerům max. 70.000 Kč, odměna 

školám 48.000 Kč, odměna krajům za školení 42.000 Kč, nové vydání Sbírky úloh 80.000 Kč, 

propagace 25.000 Kč, externí spolupracovníci – provozní náklady a odměny – 50.000 Kč, semináře 

50.000 Kč, cestovné a rezerva 35.000 Kč.  

V10.11 Dle projektu motivačních stipendií budou z této kapitoly hrazena motivační stipendia pro ty 

hráče, kteří by jich dosáhli na základě uveřejněných kritérií. 

V11.1 Dle edičního plánu KM.  

V12.1. Z roku 2017 přechází platba za speciál MČR v blesku roku 2018, který byl vysílán až v roce 

2018. 

V12.7 Z toho 12 x 20.000 Kč PR výdaje agentury Bison&Rose, 30.000 výroční ceny šachového svazu, 

projekt partie celebrit 75.000 Kč, Mezinárodní den šachu 35.000 Kč, simultánka Jizerská 50 -  20.000 

Kč, soutěže a ceny – 10.000 Kč, vizuál – 20.000 Kč.  

V12.10. Reprezentační trička pro mládež – 25.000 Kč, propagační trika pro funkcionáře – 25.000 Kč. 

V15.2 Odměny vedoucích soutěží: extraliga 8.000 Kč, 1. liga 7.000 Kč, 2. liga 6.000 Kč + 1.000 Kč 

jednomu vedoucímu za nejlepší ligový zpravodaj. 

V15.4 Vedoucí soutěží mládeže - extraliga 6.000 Kč, 1. liga 4 krát 4.000 Kč. A dále doplatek za 

nevyplacené odměny v roce 2016. Dále navýšeno o nevyplacenou část odměny z roku 2017. 

V15.5 Repre. trenér mužů 35.000 Kč, repre. trenér žen 30.000 Kč. 



 
 

 

 

V15.8 Celoroční smlouvy s reprezentanty (rok 2018 jen Navara). Větší část smluvní částky tvoří 

odměny za účast na reprezentačních akcích. O tuto částku se snížily výdaje v příslušných kapitolách 

těchto soutěží.  

V15.10 Odměna členům komisí rozdělovaná jejich předsedy. Rozdělení komisím navrhuje VV 

předseda svazu.  

V17.1 Roční nájem a služby Ostrava 32.000 Kč. Zbytek nájem v Praze. 

V17.2 Roční licence na účetní program Pohoda. 

V17.7. Pojištění majetku plus pojištění statutárních orgánů ŠSČR a KŠS proti škodám způsobeným 

výkonem funkce. 

V17.14. především případné odměny za reprezentační úspěchy. 

 

Zpracoval R. Svoboda 9. 2. 2018 

 


