
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 50 

000 Kč, sekretariátu v Ostravě 25 000 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 může pořadatel hradit část prokázaných nákladů soutěže z případného 

příspěvku ŠSČR podle uzavřené smlouvy. 

 

2. 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. 

 

3. Pořadatelé soutěží mohou stanovit na částečnou úhradu nákladů soutěže pro oddíly či jednotlivce 

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

 

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. 
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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 21. 10. 2020 s okamžitou účinností. 

Touto směrnicí se ruší předchozí znění Ekonomické směrnice ŠSČR. Přílohy 1 a 2 byly schváleny 

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

lektorům s účinností od 1. 5. 2019.  

 

        RNDr. Martin Petr, Ph.D., předseda ŠSČR 
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Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR 
 

Členské příspěvky, poplatky a náhrady 
 

1. Členské příspěvky ŠSČR 

 

Členský příspěvek (jednoroční) za člena, fyzickou osobu, v kategorii: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně s členskými příspěvky vybírá ŠSČR i krajské členské příspěvky, jejichž výši určují konference 

jednotlivých KŠS. Za každého individuálního člena náleží KŠS 200 Kč. Takto vybrané příspěvky 

převádí ŠSČR příslušným KŠS. 

 
 

2. Správní poplatky 

2.1. Přestupy, změna názvu oddílu 

Poplatky za přestup: 

za člena (bez rozdílu věku) 200 Kč 

při hromadném přestupu (5 a více hráčů)  1.000 Kč 

změna názvu oddílu (za celý oddíl) 200 Kč 

 

2.2. Odstupné při přestupech 

Odstupné je vypláceno při přestupu hráče, který v roce realizace přestupu dosáhl (dosáhne) věku 25 let, 

a hráče mladšího, novým oddílem mateřskému oddílu: 

1. Při přestupu dojde k dohodě mezi novým oddílem a mateřským oddílem o výši odstupného, případně 

o jiném způsobu vyrovnání. 

2. Nedojde-li při přestupu mezi novým oddílem a mateřským oddílem k dohodě o výši odstupného, 

v tom případě bude výše odstupného stanovena podle výše ELO ČR ke dni přestupu přestupujícího 

hráče a jeho věku tak, že základní hodnota odstupného pro hráče do 10 let s ELO 1551 a pro hráče od 11 

do 15 let s ELO 1601 činí 1.000 Kč, pro hráče od 16 do 20 let s ELO 1801 4.000 Kč, a pro hráče od 21 

do 25 let s ELO 2001 činí 7.000 Kč, a za každý bod ELO nad základní hodnotu se odstupné zvyšuje o 

20 Kč. Pro zjednodušení částky odstupného ukazuje následující tabulka: 
 

ELO Do 10 let 11-15 let 16-20 let 21-25 let 

1551 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

1601 2.000 Kč 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1651 3.000 Kč 2.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1701 4.000 Kč 3.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1751 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 0 Kč 

1801 6.000 Kč 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 

1851 7.000 Kč 6.000 Kč 5.000 Kč 0 Kč 

1901 8.000 Kč 7.000 Kč 6.000 Kč 0 Kč 

1951 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 0 Kč 

Člen se základní sazbou 150 Kč 

Člen se sníženou sazbou (platí pro 

mládež do 18 let a seniory nad 65 let) 
75 Kč 

Člen ve věku do 10 let 20 Kč 

Individuální člen 400 Kč 
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2001 10.000 Kč 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 

2101 12.000 Kč 11.000 Kč 10.000 Kč 9.000 Kč 

2201 14.000 Kč 13.000 Kč 12.000 Kč 11.000 Kč 

 

2.3. Pokuty 

Pokuty ukládá: - Disciplinární komise (viz Disciplinární řád ŠSČR) po individuálním projednání. 

   - Řídící orgán soutěže v souladu se Soutěžním řádem ŠSČR a rozpisem soutěže. 

 

Za porušení povinností vyplývajících ze Soutěžního řádu ŠSČR a rozpisu soutěže nebo za provinění dle 

Disciplinárního řádu ŠSČR může být uložena pokuta: 

 

Jednotlivci až do 20.000 Kč 

oddílu až do 50.000 Kč 

 

2.4. Sankce za pozdní registraci 

1. Za nesplnění termínu registrace dle Registračního a přestupního řádu ŠSČR (RPŘ) budou oddílům 

uloženy tyto sankce: 

 

za nesplnění povinnosti registrace do 

1 měsíce po datu určeném v RPŘ 
500 Kč 

za nesplnění povinnosti registrace do 

3 měsíců po datu uvedeném v RPŘ 
1.000 Kč 

za nesplnění povinnosti registrace do 

4 měsíců po datu uvedeném v RPŘ 
1.000 Kč a nepřijetí družstev oddílu do 

soutěží družstev následujícího soutěžního 

ročníku 

 

2. V případě úhrady faktury vystavené dle čl. 5. části D) této Ekonomické směrnice po stanoveném 

termínu splatnosti je plátce povinen uhradit také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení po termínu splatnosti. Úroky jsou šachovým oddílům registrovaným v ŠSČR 

zahrnuty do celkové platby ve faktuře za další období.  

3. Za vystavení upomínky při prodlení s úhradou faktury je šachovému oddílu uložen sankční poplatek 

ve výši 500 Kč. Tento poplatek je zahrnut do celkové platby ve faktuře za další období. 

 

4. Za obnovení pozastaveného členství šachového oddílu v ŠSČR je šachovému oddílu uložen sankční 

poplatek ve výši 2000 Kč. Tento poplatek je zahrnut do celkové platby ve faktuře za další období. 

 

2.5. Poplatky v námitkovém a disciplinárním řízení 

Jednotlivci: 

Námitka nebo odvolání na úrovni ŠO 500 Kč 

Námitka nebo odvolání na úrovni vyšší 1.000 Kč 

Oddíly:  

Námitka nebo odvolání na úrovni KŠŠ  1.000 Kč 

Námitka nebo odvolání na úrovni vyšší  2.000 Kč 

 

 

 

2.6. Poplatky za školení 
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a) Za školení rozhodčích vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše: 

u školení 1. třídy 1.500 Kč 

u školení 2. třídy 1.000 Kč 

u školení 3. třídy 600 Kč 

 

b) Za školení trenérů vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše: 

u školení 1. třídy pořádá FTVS 

u školení 2. třídy 1.500 Kč 

u školení 3. třídy 1.000 Kč 

u školení 4. třídy 600 Kč 

 

c) Za opakované zkoušky při školení hradí účastník 50% výše uvedeného poplatku za školení určeném 

pořádající složkou ŠSČR. K tíži účastníka školení jsou i ostatní náklady jako např. cestovné, ubytování, 

stravné aj. Obdobně se postupuje v případě seminářů a doškolení sloužících k prodloužení platnosti 

třídy. 

 

d) při účasti 9 a méně účastníků se poplatky mohou navýšit až na dvojnásobek. 

 

2.7. Vklady do soutěží 

Složky ŠSČR pověřené pořádáním soutěží družstev vybírají od všech zúčastněných družstev vklady. 

Tyto vklady se stávají součástí jejich příjmů a jsou tak zapojeny do jejich celkového rozpočtu. Výše 

vkladů je stanovena do výše: 

 

1) 

 běžná taxa 50% sleva 

Extraliga 5.000 Kč 2.500 Kč 

1. liga 2.500 Kč 1.250 Kč 

2. liga 2.000 Kč 1.000 Kč 

Krajský přebor a nižší soutěže     1.500 Kč -- 

 

Nárok na 50% slevu získávají oddíly, jejichž družstvo odehrálo v předchozí sezóně řádně alespoň jednu 

z následujících soutěží mládežnických družstev: 

a)  Extraligu mládeže 

b)  1. ligu družstev mládeže 

c)   M-ČR družstev mladších žáků 

d)   M-ČR družstev starších žáků 

 

2) 

Extraliga dorostu 800 Kč 

1. liga mládeže 400 Kč 

Krajské přebory mládeže  200 Kč 
 

Příplatek ke vkladu v případě zpracování sborníku partií - do 400 Kč. 

 

3) Výše vkladů v soutěžích družstev řízených KŠS je pouze doporučená a je plně v kompetenci KŠS ji 

upravit. 
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2.8. Poplatky za soutěže 

a) poplatek za národní turnaj se zápočtem na LOK ČR 

Soutěž jednotlivců – za registrovaného člena dle RPŘ a za 

hráče s jinou federací než CZE 

20 Kč 

Soutěž jednotlivců – za ostatní hráče 150 Kč 

Soutěž družstev – družstvo s osmi a více členy 400 Kč 

Soutěž družstev – družstvo s méně než osmi členy 200 Kč 
 

b) Od poplatků v soutěži družstev jsou osvobozena družstva startující v soutěžích v kategoriích do 18 let 

pořádaných ŠSČR nebo příslušným KŠS a jedná se o postupovou soutěž v rámci ŠSČR. 
 

c) Sankční přirážka za pozdní odeslání podkladů dle Směrnice pro zápočet a registraci turnajů činí 25% 

z původní výše poplatku. 
 

d) Za vydání certifikátu – potvrzení o získání národního titulu 250 Kč.  

e) Poplatek za vystavení dokladu o aktuální výši OK 

Poplatek za vystavení dokladu o aktuální výši osobního koeficientu  100 Kč 

 

2.9. Registrační příspěvek cizince 

Registrační příspěvek cizince dle RPŘ za každou soutěž: 

Registrační příspěvek cizince za každou soutěž řízenou ŠSČR 400 Kč 

Registrační příspěvek cizince za každou soutěž řízenou KŠS 100 Kč 

Tyto platby jsou příjmem ŠSČR. 

 

KŠS mohou stanovit, že registruje-li cizince pro soutěž řízenou KŠS oddíl přináležející k danému KŠS, 

uhradí tento oddíl též krajský poplatek. Takto vybrané poplatky jsou příjmem KŠS. Souhrnná výše 

poplatku nesmí překročit výši poplatku v soutěžích řízených ŠSČR.  
 

2.10. Poplatek za převod soutěže družstev 

Poplatek za převod soutěže družstev uskutečněný za podmínek stanovených čl. 3.4.3 b) Soutěžního řádu 

ŠSČR je stanoven v následující výši: 

Extraliga 20.000 Kč 

1. liga 10.000 Kč 

2. liga 5.000 Kč 

Poplatek v krajských soutěžích a soutěžích mládeže stanoví řídící orgán v maximální výši 5.000 Kč. 
 

3. Ostatní náhrady 

3.1. Cestovní náklady 

Úhrady cestovného a stravného pro funkcionáře a členy ŠSČR se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoník 

práce, část sedmá v platném znění. Stravné je u ŠSČR propláceno nejvyšší sazbou v určeném rozsahu 

stanovené zákoníkem práce, část sedmá, hlava III, § 176 platného v daném účetním období. Zahraniční 

stravné je propláceno v předem určené výši pro danou akci a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb. 

zákoník práce, hlava III, §179 a §180. 

Při použití osobního motorového dvoustopého vozidla platí následující zásady: 

a) při cestě jedné či dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 4 Kč/km, 

b) při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 6 Kč/km. 
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4. Členské příspěvky a poplatky mezinárodních organizací 

4.1. Členské příspěvky 

Členské příspěvky jsou stanoveny na základě rozhodnutí kongresu FIDE (Mezinárodní šachová 

federace) a platné směrnice FIDE (Handbook, 03. Financial Regulations) nebo ECU (Evropská šachová 

federace). 
 

4.2. Poplatky za zápočet na FIDE Rating List 

1. 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem do 2300 50 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2301-2400 100 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2401-2500 150 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2501-2600 200 € 

Uzavřený turnaj s průměrným ratingem vyšším než 2600 300 € 

Zápas podle kategorie výše 

Poplatek hráče v turnaji hraném švýcarským či 

scheveningenským systémem 
 55 Kč 

Turnaj družstev s 8 a více členy 800 Kč 

Turnaj družstev s 8 a více členy řízený KŠS 600 Kč 

Turnaj družstev s méně než 8 členy 250 Kč 

Poplatek hráče v turnaji – blesková FRL 10 Kč 

Poplatek hráče v turnaji – rapid FRL 10 Kč 

 

Poplatek hráče v turnaji hraném švýcarským či scheveningenským systémem a Turnaje družstev v sobě 

zahrnují i poplatek za zápočet na LOK. V případě, že FIDE zavede poplatek za hráče v turnaji se 

zápočtem na rapid či bleskovou FRL, bude ŠSČR od data platnosti takového ustanovení vybírat 

poplatek navýšený o sazbu uvedenou ve směrnici FIDE (FIDE Handbook 03. Financial Regulations). 

 

2. Jestliže organizátor turnaje započítávaného na FRL způsobí svým porušením předpisů FIDE (zejména 

nerespektováním povinnosti nahlásit turnaj včas rating administrátorovi) nutnost žádat FIDE o 

prominutí a mimořádné započítání turnaje, může mu Klasifikační komise ŠSČR uložit pokutu až do 

výše 2000 Kč. Výši pokuty stanoví Klasifikační komise podle obsahu a rozsahu nesplněných povinností. 
 

4.3. Poplatky za tituly a licence FIDE 

Grandmaster             (muži i ženy) – velmistr 330 € 

International Master ( - „ - )           – mezinárodní mistr  165 € 

FIDE Master             ( - „ - )          – FIDE mistr 70 € 

Candidate Master      ( - „ - )            – kandidát mistra 50 € 

International Arbiter  – mezinárodní rozhodčí 100 € 

FIDE Arbiter             – rozhodčí FIDE 50 € 

International Organizer – mezinárodní organizátor 100 € 

FIDE Instruktor             – mezinárodní instruktor 100 € 

FIDE Trainer                 – trenér FIDE 200 € 

FIDE Senior Trainer      – hlavní trenér FIDE 300 € 

National Instructor         – národní instruktor 50 € 

Developmental Instruktor – rozvojový instruktor 50 € 
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4.4. Poplatky za obnovení licencí FIDE po 2 letech 

FIDE Instruktor             – mezinárodní instruktor 60 € 

FIDE Trainer                 – trenér FIDE 120 € 

FIDE Senior Trainer      – hlavní trenér FIDE 180 € 

National Instructor         – národní instruktor 30 € 

Developmental Instructor – rozvojový instruktor 30 € 

 

4.5. Poplatky za licence rozhodčích  

Rozhodčí kategorie A – IA 300 € 

Rozhodčí kategorie B – IA 200 € 

Rozhodčí kategorie C – IA 160 € 

Rozhodčí kategorie C – FA 120 € 

Rozhodčí kategorie D – IA 100 € 

Rozhodčí kategorie D – FA 80 € 

Národní rozhodčí – ÚR, R1, R2, R3 20 € 

 

4.6. Další poplatky 

Další poplatky neuvedené v tomto dodatku za pořádání oficiálních mezinárodních soutěží FIDE nebo 

ECU jsou uvedeny ve směrnici FIDE (FIDE Handbook 03.Financial Regulations) a ECU (Rules & 

Regulations: Annex to Bid Procedure 2,3). Platnost těchto poplatků je dána jejich zavedením 

příslušnými organizacemi. 
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Příloha 2 Ekonomické směrnice ŠSČR 

 

ODMĚNY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI V ŠSČR 
 

 

Článek 1 

Odměna rozhodčím 

 

Pro výkon funkce rozhodčího v mistrovských soutěžích jednotlivců a družstev, v turnajích jednotlivců se 

zápočtem na LOK a FRL (klasifikačních turnajích) platí v ČR jednotné tarify: 

 

a) mistrovské soutěže družstev 

(za 1 zápas družstev) 

 

b) turnaje jednotlivců nebo družstev, mistrovské turnaje aj. 

(za 1 kolo turnaje, každých započatých šest hodin víkendového či jednodenního turnaje) 

 

Rozhodčí 

a) Soutěže družstev b) Ostatní turnaje 

extraliga 1. - 2. liga KŠS a nižší se zápočtem na FRL 

nebo mistrovství ŠSČR 

ostatní 

FA/IA 750 Kč 350 Kč 1100 Kč 800 Kč 

ÚR/1. tř. 600 Kč 350 Kč 800 Kč 550 Kč 

2. tř. - 500 Kč 300 Kč 500 Kč 400 Kč 

3. tř. - (350 Kč) 250 Kč 400 Kč 300 Kč 

 

 

Článek 2 

Odměna trenérům a lektorům 

Trenéři 1. třídy, velmistři a mezinárodní mistři s 2. trenérskou třídou, 

trenéři 2. třídy s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, 

lektoři 1. třídy 

380 Kč/hod. 

Ostatní trenéři 2. třídy, velmistři a mezinárodní mistři, ostatní lektoři 350 Kč/hod. 

Trenéři 3. třídy 260 Kč/hod. 

Trenéři 4. třídy 200 Kč/hod. 

Odměna je stanovena za vlastní výkon jako maximální možná, příprava je zahrnuta ve výše uvedených 

taxách. Hodina trvá 60 minut. Jedná se o částky před zdaněním.    

Jako lektoři 1. třídy jsou zařazováni trenéři s nejvyšší sazbou a též rozhodčí mezinárodní a ústřední, 

velmistři a mezinárodní mistři s 1. třídou rozhodčího, rozhodčí 1. třídy s vysokoškolským vzděláním 

pedagogického směru.  

U významných akcí pořádaných ŠSČR či KŠS mohou být sazby zvýšeny. Zvýšená sazba musí být 

navržena v samostatné smlouvě s trenérem či lektorem nebo v rozpočtu akce a schválena příslušným 

VV. Ve výjimečných případech může na písemnou žádost reprezentačního úseku zvýšení sazby schválit 

hospodář ŠSČR. 
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Článek 3 

 

Variabilní symboly pro zasílání plateb u Šachového svazu České republiky 
1) Variabilní symbol bude tvořen 9 znaky – XX ZZ YYY KK 

2) Symbol XX – číslo 35 – označuje šachy 

3) Symbol ZZ – označuje kraj nebo druh šachového zaměření (kor., probl.) a ŠSČR 

4) Symbol YYY – označuje oddíl 

5) Symbol KK – udává finanční operaci 

6) Variabilní symbol může být tvořen i 10 znaky ve tvaru – XX AA AA AA KK 

7) Symbol AA AA AA potom označuje počátek rodného čísla (datum narození – rok, měsíc a den) 

– tento symbol použít pouze v případě pokud se bude jednat o platbu jednotlivce mimo oddíl či 

organizační složku. 

 

Seznam číselných symbolů pro označení kraje nebo druhu šach.zaměření a ŠSČR (ZZ): 

01 - ŠSČR 

02 - Sdružení korespondenčního šachu ČR 

03 - Sdružení šachových problémistů ČR 

11 - Pražský šachový svaz 

12 - Středočeský šachový svaz 

13 - Jihočeský šachový svaz 

14 - Šachový svaz Plzeňského kraje 

15 - Krajský šachový svaz Karlovy Vary 

16 - Ústecký krajský šachový svaz 

17 - Šachový svaz Libereckého kraje 

18 - Královéhradecký krajský šachový svaz 

19 - Pardubický krajský šachový svaz 

21 - Krajský šachový svaz Vysočina 

22 - Jihomoravský šachový svaz 

23 - Šachový svaz Zlínského kraje 

24 - Šachový svaz Olomouckého kraje 

25 - Moravskoslezský krajský šachový svaz 

Symboly číselníku oddílů (ZZ YYY) jsou samostatnou přílohou a jejich číslu předchází číslo kraje (ZZ). 

Pokud bude provádět platbu jiný subjekt než šachový oddíl místo symbolů YYY použije znak 000. 

 

Seznam číselných symbolů pro finanční operace (symboly KK): 

01 – členský příspěvek ŠSČR 

02 – poplatek za přestup 

03 – odstupné při přestupu 

04 – poplatek za hromadný přestup 

05 – poplatek za změnu názvu oddílu 

06 – členské příspěvky KŠS 

07 – registrační příspěvek cizince  

10 – startovné v extralize družstev 

11 – startovné v 1. lize družstev 

12 – startovné v 2. lize družstev 

13 – startovné v krajském přeboru družstev 

14 – startovné v krajské soutěži družstev 

16 – startovné v extralize družstev mládeže 

17 – startovné v 1. lize družstev mládeže 

18 – startovné v krajském přeboru družstev mládeže 

20 – startovné v soutěži jednotlivců dospělých 

21 – startovné v soutěžích jednotlivců mládeže 
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31 – uhrazení pokuty 

32 – poplatek při námitce nebo odvolání jednotlivce na úrovni ŠO 

33 – poplatek při námitce nebo odvolání jednotlivce na vyšší úrovni 

34 – poplatek při námitce nebo odvolání ŠO na úrovni KŠS 

35 – poplatek při námitce nebo odvolání ŠO na vyšší úrovni 

36 – poplatek za sankce při pozdní registraci oddílu 

40 – poplatek za mezinárodní turnaj se zápočtem na FIDE 

41 – poplatek na LOK ČR za jednotlivce 

42 – poplatek na LOK ČR za družstvo 

43 – poplatek za certifikát o získání národního titulu 

44 – poplatek na školení rozhodčích 

45 – poplatek na školení trenérů 

47 – poplatek za aktuální přepočet OK 
48 – příspěvek na cenový fond Grand-Prix 

50 – odměna vedoucímu soutěže 

51 – odměna funkcionářům 

52 – odměna reprezentantům 

53 – odměna lektorům 

54 – odměna rozhodčím 

55 – odměna trenérům 

56 – cestovní náhrady 

57 – ostatní hrazené náklady 

58 – paušální náhrady 

60 – dotace organizačním složkám 

61 – příjem za reklamu 

62 – sponzorský dar 

63 – grant státních a správních orgánů 

70 – vratná záloha 

80 – platba individuálního tréninku mládeže 

81 – platba příspěvku na MS mládeže 

82 – platba příspěvku na ME mládeže 

83 – platba příspěvku na MS juniorů 

84 – platba příspěvku na ME juniorů 

85 – platba příspěvku na  ad hoc turnaj  

86 – platba příspěvku na ME družstev mládeže 

87 – platba příspěvku na Mistrovství EU 

88 – platba příspěvku mládeže na další mezinárodní akce 

91 – poplatek za přihlášku k udělení mezinárodního titulu hráči 

92 – poplatek za přihlášku k udělení mezinárodního titulu trenérovi 

93 – licenční poplatky pro trenéry FIDE 

94 – poplatek za přihlášku k udělení mezinárodního titulu rozhodčímu 

95 – licenční poplatky pro rozhodčí FIDE 

96 – poplatek za přihlášku k udělení mezinárodního titulu pořadateli 

 

Příklad: dotace ŠSČR na kraj- 350100060  

Příklad: platba čl. příspěvků odd. Slávie Hradec Králové - 351800101  

Příklad: Startovné v extralize oddílu Jäkl Karviná: 352510610  

Příklad: Vratná záloha pro uvedený oddíl: 352510670  
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Článek 4 

Pravidla pro nakládání s dotacemi 
 

1. ŠSČR může žádat o dotace od libovolných právnických či fyzických osob. Pravidla pro použití a 

vyúčtování těchto dotací jsou vždy stanovena konkrétní smlouvou s poskytovatelem dotace. 

2. Každá získaná dotace musí být v účetnictví ŠSČR vedena samostatně – výnosy a náklady. 

V nákladových položkách musí být přehledně rozděleny náklady na mzdové prostředky 

(mzdy+DPP+odvody), služby (faktury), cestovné, spotřeba materiálu, příspěvky mezinárodním 

organizacím a ostatní výdaje. 

 

Článek 5 

Finanční limity 

1. Pokladní limity (denní limit) 

 

Pokladna Praha     50.000 Kč 

Pokladna Ostrava     25.000 Kč 

 

2. Limity pro zálohy (hotovostní limit) 

Předseda ŠSČR, místopředseda ŠSČR  20.000 Kč 

Hospodář      20.000 Kč 

Sekretář      10.000 Kč 

Vyšší limity pro zajištění sportovní akce nebo mimořádné zálohy pro jednotlivé členy VV ŠSČR budou 

odsouhlaseny a projednány VV ŠSČR. 

 

3. Limity pro schvalování přijatých faktur 

Předseda ŠSČR, místopředseda ŠSČR a generální sekretář  150.000,- Kč 

Hospodář          50.000,- Kč 

Vyšší částky podléhají schválení VV ŠSČR, pokud faktura není vystavena na základě dříve schválené 

smlouvy. 

 

4. Smlouvy (vždy dva podpisy za ŠSČR) 

Předseda      100.000,- Kč   

Generální sekretář, místopředseda   100.000,- Kč   

Předsedové komisí       50.000,- Kč   

Vyšší částky podléhají schválení VV ŠSČR. 

 

 

Změny příloh ES byly konferencí ŠSČR schváleny dne 23. února 2019 s okamžitou účinností s 

výjimkou změny odměn rozhodčích a trenérů, které jsou účinné od 1. 5. 2019.    

     

Viktor Novotný, předseda ŠSČR 

 

 


