
Ekonomická směrnice ŠSČR 
 

 

 

Preambule 

Tento dokument stanovuje základní pravidla, kterými se řídí hospodaření Šachového svazu České 

republiky a jeho pobočných spolků, které nemají vlastní ekonomickou směrnici. 

 

 

ROZPOČET ŠSČR 

 

Článek 1 

 

1. Rozpočet vychází z očekávané tvorby finančních prostředků a stanovuje jejich rozdělení na úhradu 

plánované činnosti Šachového svazu České republiky (dále jen ŠSČR) podle jednotlivých kapitol. 

 

 

2. Rozpočet zahrne všechny plánované akce, které budou předloženy a schváleny výkonným výborem 

ŠSČR vždy do 31. 12. předcházejícího roku. 

 

Článek 2 
 

1. Rozpočty sestavují: 

a) Šachový svaz České republiky (dále jen ŠSČR) 

b) Krajské šachové svazy (dále jen KŠS) 

dále společně jako svaz. 

2. Sestavení rozpočtu ŠSČR 

2.1. Rozpočet sestavuje 1x ročně VV ŠSČR a schvaluje ho Konference ŠSČR. 

 

2.2. Podklady pro rozpočet: 

2.2.1. Zdroje (příjmy) tvoří zejména: 

 státní dotace 

 členské příspěvky 

 soutěžní vklady oddílů, 

 příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

 příspěvky a granty od sponzorů a dalších organizací, 

 úvěry poskytnuté bankou, 

 další zdroje. 

 

2.2.2. Návrh výdajů předkládají jednotliví správci rozpočtových kapitol, jak je stanoví Organizační řád 

ŠSČR, do stanoveného termínu hospodáři. Návrh rozpočtu předkládá do VV ŠSČR hospodář. 

 

3. Obdobným způsobem (viz čl. 2 odst. 2) bude postupováno při sestavování rozpočtů KŠS. 

 

4.1. Rozpočet svazu se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný, vyjma okolností hodných zvláštního zřetele. 

4.2. Svaz udržuje průběžně dostatečnou úroveň likvidních aktiv na krytí výdajů rozpočtu. Úvěry a 

půjčky může čerpat pouze ve výjimečných případech. VV schvaluje přijetí půjčky či úvěru do 

kumulativní úrovně vybraných členských příspěvků v předchozím roce. Úvěr či půjčku nad tuto úroveň 

schvaluje Konference.  
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Článek 3 

Hospodaření s rozpočtem 

 

1. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá: 

a) na úrovni ŠSČR výkonný výbor a jím pověřený hospodář, 

b) na úrovni KŠS výkonný výbor a jím pověřený hospodář. 

 

2. Výkonný výbor hospodaří v rámci Konferencí schváleného rozpočtu. Před jeho schválením hospodaří 

v mezích předchozího rozpočtu s ohledem na již známé změny ve výši příjmů a akce schválené VV 

v předchozím roce. 

 

3. Schvalování a realizace výdajů na úrovni ŠSČR 

a) výdaje na základě platných smluv nevyžadují další souhlas;  

b) konkrétní výdaje vyplývající ze schváleného rozpočtu (včetně podrozpočtů kapitol, komentáře 

k návrhu rozpočtu) postupuje k realizaci příslušný správce kapitoly; 

c) akce, projekty a další rozpočtové kapitoly či položky, kde to z jejich povahy vyplývá, vyžadují před 

realizací nejprve schválení dílčího rozpočtu akce/projektu. U položek do 50 000 Kč schvaluje dílčí 

rozpočet hospodář, položky od 50 000 Kč vyžadují schválení VV. Pak je s nimi nakládáno jako ad b); 

d) všechny platby ŠSČR realizuje sekretariát. 

 

4. Schvalování a realizace výdajů na úrovni KŠS 

Příslušná pravidla schvaluje VV KŠS. 

 

5. Změny rozpočtu mezi konferencemi projednává VV. Reaguje především na změny ve výši 

očekávaných příjmů. Neplánované výdaje vyžadují schválení VV, s výjimkou menších a odůvodněných 

překročení rozpočtů, které schvaluje hospodář. K účelnému využití prostředků může v rámci 

schváleného rozpočtu provést VV přesuny mezi jednotlivými kapitolami. 

  

Článek 4 

Zásady hospodaření a finanční limity 

 

1. Za správnost vedení pokladny zodpovídá hospodář ŠSČR. Pokladní limit sekretariátu v Praze je 

100000 Kč, sekretariátu v Ostravě 50000 Kč.  Vyšší limity schvaluje v případě potřeby na návrh 

Generálního sekretáře hospodář.  

 

Článek 5 

Kontrola 

 

1. Kontrolu hospodaření ŠSČR a KŠS provádí revizní komise podle platných zákonů ČR a této 

Směrnice včetně jejich příloh. 

2. Revizní komise se vyjadřují k hospodaření na Konferenci vždy před schválením hospodaření za 

uplynulý rok. 

 

 

FINANCOVÁNÍ 

Článek 6 

 

1. Směrnice platí pro pořadatele všech akcí ŠSČR.  

 

2. Veškeré podmínky finančního zabezpečení soutěží na všech stupních se jednoznačně stanovují 

rozpočtem soutěže. Rozpis mistrovských soutěží předem schvaluje příslušný stupeň řídícího orgánu.  
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Článek 7 
 

1. V mistrovských soutěžích jednotlivců může pořadatel hradit část prokázaných nákladů soutěže 

z případného příspěvku ŠSČR podle uzavřené smlouvy. 

 

2. V mistrovských soutěžích družstev startují účastníci na náklady oddílu. 

 

23. Účastníkům mistrovských soutěží lze dle možnosti oddílu či svazu hradit náhradu jízdného, 

stravného a ubytování podle obecně platných předpisů a případně podle dalších článků této směrnice. 

 

4. U ostatních nemistrovských soutěží hradí pořadatel výdaje na organizačně-technické uspořádání 

(hrací místnost) a náklady na rozhodčí. Účastníci si ostatní náklady hradí sami nebo za úhradu 

vysílajícího oddílu. 

 

35. Pořadatelé sportovních soutěží mohou stanovit na částečnou úhradu nákladů soutěže pro oddíly či 

jednotlivce vklad. Vklad je příjmem pořadatele. Ustanovení o vkladu musí být uvedeno v 

pravidlechrozpisu soutěže. 

 

 

Článek 8 

Pokuty 

 

1. Finančním příjmem ŠSČR a KŠS jsou i pokuty za porušení sportovně technických dokumentů, 

pořádkové pokuty a pokuty uložené jednotlivcům v disciplinárním řízení.  

 

Článek 9  

Členské příspěvky, správní a jiné poplatky, náhrady a odměny 

 

1. Šachové oddíly a fyzické osoby registrované v ŠSČR dle Registračního a přestupního řádu ŠSČR 

(RPŘ) a další právnické a fyzické osoby ve smluvním či jiném vztahu se ŠSČR hradí ŠSČR členské 

příspěvky, správní a jiné poplatky, jejichž výše je uvedena v příloze této Ekonomické směrnice. 

 

2. Šachovým oddílům a fyzickým osobám registrovaným v ŠSČR dle RPŘ a dalším právnickým a 

fyzickým osobám ve smluvním či jiném vztahu se ŠSČR hradí ŠSČR náhrady, odměny a jiné příspěvky 

či dotace, jejichž výše je uvedena v přílohách této Ekonomické směrnice. 

 

3. Šachové oddíly hradí poplatky na základě faktury vystavené ŠSČR. Fakturu s celkovou výší platby a 

podrobným seznamem všech platebních případů vystavuje ŠSČR dvakrát ročně, a to po 30. dubnu a po 

30. září. Faktura je šachovým oddílům zasílána elektronickou poštou na jejich kontaktní e-mailovou 

adresu. Fakturu uhradí šachové oddíly na bankovní účet ŠSČR do 30 dní ode dne jejího vystavení. Jako 

variabilní symbol platby bude uvedeno číslo faktury. 

 

4. V případě, že je šachový oddíl v prodlení se splatností faktury, je mu 30 dní po splatnosti faktury 

vystavena upomínka. Upomínka je zasílána elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu šachového 

oddílu. Pokud je šachový oddíl v prodlení se splatností faktury více než 90 dní, je tomuto oddílu i všem 

jeho členům pozastaveno členství v ŠSČR. Podmínky pro obnovení takto pozastaveného členství 

v ŠSČR stanoví RPŘ. Sankce za pozdní úhradu faktury a za zaslání upomínky jsou uvedeny v příloze 1 

ES. 
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5. Platby nesnesoucí prodlevu (např. poplatky v námitkovém řízení) hradí šachové oddíly na bankovní 

účet ŠSČR v okamžiku vzniku důvodu pro jejich úhradu. O takto provedené platbě plátce písemně nebo 

elektronickou poštou informuje sekretariát ŠSČR. 

 

6. Fyzické osoby registrované v ŠSČR a fyzické a právnické osoby, jež nejsou členy ŠSČR, hradí 

poplatky bezhotovostním převodem na bankovní účet ŠSČR v okamžiku vzniku důvodu pro jejich 

úhradu. Pro rozlišení důvodu platby je uváděn variabilní symbol platby dle přílohy. O takto provedené 

platbě plátce písemně nebo elektronickou poštou informuje sekretariát ŠSČR. 

 

7. Pokud je výše poplatku stanovena v jiné měně než v Kč, přepočítá plátce uvedenou výši poplatku 

kursem České národní banky platným v poslední den příslušného turnaje nebo ke dni odeslání žádosti. 

Vypočtenou částku zaokrouhlí na celé koruny dolů a tuto částku zašle na účet ŠSČR. Potvrzený doklad 

o provedené platbě nebo jeho kopii zašle písemně nebo elektronickou poštou na sekretariát ŠSČR. 

 

8. U poplatků, které ŠSČR přeposílá dalším zahraničním subjektům (např. FIDE či pořadatelům 

soutěží), je ŠSČR oprávněn žádat po plátci i úhradu nákladů spojených s přeposláním těchto poplatků. 

 

9. Na vyžádání může ŠSCŘ vystavit fakturu šachovému oddílu registrovanému v ŠSČR i na platbu 

poplatků neuvedených v této části Ekonomické směrnice. O vystavení faktury na jakoukoliv platbu 

mohou zažádat i fyzické osoby registrované v ŠSČR a fyzické a právnické osoby, jež nejsou členy 

ŠSČR. Žádost o vystavení faktury adresuje její plátce sekretariátu ŠSČR. Součástí žádosti musí být i      

e-mailová adresa, na kterou bude faktura zaslána elektronickou poštou. Fakturu uhradí plátce na 

bankovní účet ŠSČR do 30 dní ode dne jejího vystavení. Jako variabilní symbol platby uvede číslo 

faktury. 

 

Článek 10  

Platnost směrnice 

 

Tato Ekonomická směrnice ŠSČR byla schválena VV ŠSČR dne 11. 2. 2020 s okamžitou účinností. 

Touto směrnicí se ruší předchozí znění Ekonomické směrnice ŠSČR. Přílohya 1 a 2 bylya schválenya 

Konferencí ŠSČR 23. 2. 2019 s  okamžitou účinností s výjimkou změn sazeb rozhodčím, trenérům a 

lektorům s účinností od 1. 53. 2019.  

 

        Viktor Novotný, předseda ŠSČR 

 


