
Zpráva o hospodaření Pražského šachového svazu za rok 2014 
 
Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS: 
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.11.2014 

 
31.12.2014 

(odhad) 
Účet 451 372,12 503 693,75 456 788,20 448 980,74  
Pokladna 14,00 5 087,00 10 815,00 32 000,00  
 Celkem 451 386,12 508 780,75 467 603,20 480 980,74  415 000,- 
 
   Protože zpráva o hospodaření nemůže zahrnout konečný výsledek za kalendářní rok, zahajuji zprávu 
konstatováním, že v roce 2013 činily celkové příjmy PŠS 233 683,45 Kč, celkové výdaje 274 861,-Kč 
a hospodařili jsme tedy se schodkem 41 177,55 Kč. Ten byl výrazně nižší než plánovaný schodek 
119 100 Kč, v rozpočtu však původně nebylo počítáno s dotací ŠS ČR na činnost TCM ve výši 55 462 
Kč.   
   Pokud jde o čerpání rozpočtu v roce 2014, stav čerpání rozpočtu k 30.11. již byl zveřejněn a je 
přiložen ke zprávě.  
   Krátký komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu: 
- VV PŠS:     Příjmy z členských příspěvků byly o 5360 Kč vyšší než jsme předpokládali. Většina 
výdajů bude realizována až v měsíci prosinci – rezerva plánovaná ve výši 2000 Kč (1.16) nebude 
využita.  
- STK:     STK vykazuje příjmy pouze ze soutěží družstev, které jsou o něco nižší než plánováno  – 
počet přihlášených družstev je sice letos vyšší než loni, ale nižší než očekávaný je příjem z pokut. 
Pokud jde o výdaje, v prosinci budou vyplaceny ještě odměna pořadateli ve výši 4000 Kč (2.11), 
vrácený přeplatek startovného pro 1 oddíl ve výši 300 Kč (snížení položky 2.1), příspěvky za 
uspořádání turnaje II. etapy v očekávané výši 2800 Kč (2.14) a příspěvek pro účastníky mistrovství 
ČR v bleskové hře ve výši cca 3000 Kč (2.17). Nelze vyloučit, že poplatky za ELO za soutěže 
družstev ve výši 48 800 Kč (2.14) budou odvedeny na účet ŠS ČR až v roce 2015 (fakturace?). Na 
výdajích lze tedy očekávat úsporu ve výši cca 6 000 Kč.  
- KM:     Do konce roku by mělo být vyplaceno vyplaceno ještě 4000 Kč pořadateli mistrovských 
soutěží mládeže (3.11). Na základě rozhodnutí VV PŠS bylo KM umožněno navýšit částku na nákup 
cen pro soutěže mládeže ze 17000 Kč na cca 32000 Kč – ceny tak bude možno zakoupit s větší slevou. 
V příštím roce nebude komisí mládeže nákup cen nárokován. Na základě rozhodnutí VV budou také  
pokryty náklady školení lektorů nově se rozbíhajícího programu Šachy do škol ve výši cca 3300 Kč.  
- TMK:     Do konce roku bychom měli z ŠS ČR obdržet dotaci na činnost TCM ve výši 58475 Kč, 
výdaje budou navýšeny o odvod srážkové daň z jedné dohody o provedení práce pro trenéra vyplacené 
v měsíci prosinci. Příjmy a výdaje TCM budou vyšší a zhruba vyrovnané. 
- KR:     Plánované školení rozhodčích bylo zrušeno pro malý počet zájemců. 
 
   Na závěr lze shrnout, že předpokládaná výše deficitu rozpočtu bude o něco vyšší než bylo plánováno 
díky nárůstu výdajů KM – to bude ale kompenzováno snížením rozpočtu KM v roce příštím.   
 
Příloha: 
Čerpání rozpočtu PŠS k 30.11.2014 
 
V Praze dne 4.12.2014 

 
Jan Kovář, 
  hospodář PŠS 
 



Návrh rozpočtu PŠS na rok 2015 
 
   Předkládaný návrh rozpočtu nedoznává proti loňskému roku zásadních změn. Příjmy rozpočtu PŠS 
pochází v zásadě ze 3 zdrojů – krajských členských příspěvků, oddílových poplatků za soutěže 
družstev (startovné + pokuty) a dotace z ŠS ČR, která je však směřována na činnost Tréninkového 
centra mládeže (TCM).  Z těchto prostředků jsou  financovány „provozní výdaje“, mistrovské soutěže 
družstev i jednotlivců, soutěže mládeže a činnost TCM.    
     Proti loňskému rozpočtu dochází k minimálním změnám ve struktuře rozpočtu – nově byly do části 
KM zařazeny body 3.2 a 3.12 (projekt Šachy do škol), předpokládáme ale, že projekt bude financován 
z jiných zdrojů (ŠS ČR). Pokud jde o jednotlivé položky, podrobný komentář bude součástí prezentace 
návrhu rozpočtu v průběhu konference.   
   Protože PŠS má na svém účtu poměrně velkou rezervu, je rozpočet předkládán opět jako schodkový 
aniž bychom museli navyšovat krajské příspěvky. Chtěl bych jen připomenout, že pokud by měl být 
rozpočet vyrovnaný a jeho výdaje kryty výhradně z krajských příspěvků a poplatků ze soutěží družstev 
(bez dotace ŠS ČR), musely by členské příspěvky vzrůst na dvojnásobek. V horizontu několika let 
bude ale třeba k navýšení členských příspěvků přistoupit – příspěvky Pražského šachového svazu jsou 
v současné době nejnižšími krajskými příspěvky vůbec.  
 
 
Příloha: 
Návrh rozpočtu PŠS na rok 2015 
 
 
 
V Praze dne 3.12.2014 

 
Jan Kovář, 
  hospodář PŠS 
 


