
 
 

 

 

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2019 – komentář 

Rozpočet Šachového svazu je z více než tří čtvrtin svých příjmů naplňován dotacemi od ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu, že situace kolem dotačních programů se proti 
předchozím letům stabilizovala a už z toho, jak jsou jednotlivé programy vypsány, se dá poměrně 
přesně odhadnout výše dotací, se návrh rozpočtu tvořil klidně. 

U tří základních dotačních programů jsme odhadli celkové mírné snížení příjmů. Ve chvíli, kdy píši 
tento komentář, už máme k dispozici rozhodnutí o Programu Organizace sportu, kde jsme obdrželi 
11.520.500 Kč (proti odhadu v rozpočtu 11,0 mil. Kč).  

Celkově je návrh rozpočtu koncipován jako ztrátový. Proto je několik důvodů. Prvním je nutnost 
vyúčtovat dotace od MŠMT v odhadované výši 14,5 mil. Kč, tak také dary z ČOV, které jsme obdrželi 
v minulých letech. Od ČOV svaz obdržel v letech 2014 až 2017 podíl na výnosu z odvodů loterijních 
společností ve výši 11.670.000 Kč. Vyúčtováno dosud bylo 6,58 mil. Kč, zbývá vyúčtovat 5,09 mil. Kč. 
ČOV upravil podmínky vyúčtování daru. Příjmy z let 2015 až 2017 je nutné vyúčtovat nejpozději do 
konce roku 2020. Pokud bychom vyúčtování rovnoměrně rozdělili na oba roky, musíme letos 
proúčtovat cca 17 mil. Kč. A protože ne všechny výdaje rozpočtu jsou zúčtovatelné, vyrovnaný 
rozpočet by proto nebyl vhodný. Dalším důvodem pro ztrátový rozpočet je zvýšení výdajů do rozvoje 
mládeže. Pro tento krok si svaz v předchozích letech vytvořil dostatečné rezervy a v případě udržení 
příjmů v obdobné výši, lze podobně koncipovat rozpočty i v následujícím roce.  

Konferenci je předkládán rozpočet se ztrátou 2,0 mil Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2019 předpokládá 
VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v loňském roce. Oproti 
předchozím letům se navyšují především výdaje na sportovní činnost. Globálně narostly příspěvky 
pořadatelům mistrovských soutěží, zvětšuje se okruh reprezentačních akcí, které svaz obsazuje, 
zvětšují se výdaje na přípravu mládeže.  Výrazně se zvyšují výdaje na školení a semináře trenérů.   

S ohledem na předchozí informace i v letošním roce doporučuji konferenci přijmout usnesení, že 
v případě odlišné výše dotačních příjmů od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSCR oprávněn provést 
úpravy v rozpočtu na rok 2019.  

 

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

proti roku 2018 v návrhu rozpočtu nemění.  

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 500.000 Kč (V6.1).  

P3.13 V roce 2019 se předpokládá výrazné navýšení výdajů na přípravu trenérů (V7.2. 230.000 Kč). 

Příjmy jsou realizovány z částečné úhrady nákladů frekventanty školení a seminářů.  



 
 

 

 

 

Nákladové položky:  

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

navýšení položek proti předchozím letům. 

V1.18 Úhrada části nákladů za start celkem šestnácti reprezentantů v jednotlivých turnajích 

Pražského šachového festivalu pořádaného 1. ŠK Novoborxký, z.s. 

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

V3.1.2. Místo účasti v Číně budou mít oprávnění účastníci hrazen start na ME v Bratislavě. 

V3.6. a V3.7. Nové položky odpovídající svazové prioritě podpory mládeže.  

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

reprezentační smlouvy. 

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.  

V10.2. Dle nově uzavřené dlouhodobé smlouvy. 

V 10.9 Dle samostatného rozpočtu KM. Cestovné přesunuto do položky V16.1. 

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

hráče, kteří jich dosáhli na základě uveřejněných kritérií. 

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

předseda svazu.  

V17.1 Roční nájem a služby Ostrava cca 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 15. 2. 2019 

 


