Zpráva o hospodaření Pražského šachového svazu za rok 2015
Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS:
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013

31.12.2014

Účet
Pokladna
Celkem

397.414,34
25.261,00
422.675,34

451.372,12
14,00
451.386,12

503.693,75
5.087,00
508.780,75

456.788,20
10.815,00
467.603,20

31.12.2015
(odhad)

428.750,-

Protože zpráva o hospodaření za rok 2014 nemohla zahrnout konečný výsledek za kalendářní rok,
zahajuji tuto zprávu konstatováním, že v roce 2014 činily celkové příjmy PŠS 250.311 Kč, celkové
výdaje 295.238 Kč a hospodařili jsme tedy se schodkem 44.928 Kč. Plánován byl schodek 44.650 Kč.
Kontrolou hospodaření za rok 2014 a čerpáním rozpočtu za rok 2014 se zabývala revizní komise a
komentuje ho ve své zprávě.
Pokud jde o čerpání rozpočtu v roce 2015, v připojené tabulce je uveden stav čerpání rozpočtu
k 30.10. tohoto roku a odhad čerpání k 31.12.2015 – údaje ve sloupci Předpoklad 31.12.2015
vytištěné tučně by již měly zůstat beze změny, údaje vytištěné kurzívou představují odhadované
částky.
K 31.12.2015 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 275.218 Kč, celkové výdaje ve výši
269.145 Kč a hospodaření by tedy mělo skončit mírným přebytkem. Plánován byl schodek ve výši
33.850 Kč.
Krátký komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu:
VV PŠS:
Příjmy z členských příspěvků a úroků z účtu cca odpovídají plánovaným položkám. Pokud jde o
výdaje této kapitoly, budou o cca 10% nižší než plánováno. Krátce si dovolím okomentovat jen 2
položky. Částka 13.000 Kč, kterou poskytujeme Pražské tělovýchovné unii (PTU) (1.12) je tvořena
členským příspěvkem ve výši 1000 Kč a příspěvkem na činnost PTU ve výši 12.000 Kč – PTU
poskytuje PŠS sídlo (adresu) a vede podvojné účetnictví PŠS. V letošním roce je tento příspěvek již
ošetřen smlouvou mezi PTU a PŠS. Pokud jde o odměny VV (1.14), členové VV obdrží za svou
celoroční práci po 1600 Kč a členové RK po 500 Kč (po zdanění).
STK:
STK vykazuje příjmy pouze ze soutěží družstev, které jsou letos vyšší vzhledem k vyššímu počtu
přihlášených družstev, proti roku 2014 ale také výrazně vzrostl příjem z pokut. Poplatky za ELO (2.3)
PŠS pouze vybere a poté odešle ŠS ČR (výdajová položka 2.12). Výdaje STK budou o cca 6% nižší
než plánováno – dotaci za uspořádání turnaje II. etapy obdrží pouze 2 oddíly a nebude ani čerpána
dotace pro postupující. Na závěr bych jen rád zdůraznil, že struktura rozpočtu STK vychází z toho, že
PŠS podporuje ze svého rozpočtu výhradně pořádání mistrovských soutěží.
KM:
6.000 Kč v příjmech KM představují prostředky převedené ŠS ČR na účet PŠS na výplatu odměny
manažera projektu Šachy do škol za roky 2014 a 2015 (3.2) – z toho 3.000 Kč vyplatil PŠS již v roce
loňském, 3.000 Kč v roce letošním. Ve výdajích KM bude ušetřena rezerva 6.000 Kč (4.4), takže i
výdaje KM budou nižší než původně plánováno.
TMK:
Příjmy TMK budou o více než 20% vyšší než plánováno díky vyšší dotaci na TCM z prostředků ŠS
ČR. Těmto příjmům ovšem odpovídají i adekvátně vyšší výdaje na tréninková soustředění – celková
bilance této kapitoly bude tedy vyrovnaná (proti původně plánovanému schodku 3.000 Kč).
KR:
KR v letošním roce uspořádala 2 semináře/školení rozhodčích, o které byl překvapivě velký zájem a
hospodaření KR tedy končí přebytkem.
Na závěr lze shrnout, že ve všech kapitolách rozpočtu bude dosaženo příznivějšího výsledku než
jsme plánovali a že hospodaření svazu tedy skončí místo plánovaného schodku 34.000 Kč v mírném
přebytku (cca 6.000 Kč).
V Praze dne 6.12.2015

Příloha:
Odhad čerpání rozpočtu PŠS k 31.12.2015

Jan Kovář, hospodář PŠS

