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Zpráva o hospodaření za roky 2018 a 2019 

Zpracováno dne: 1. 12. 2019 

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář PŠS 

 

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS 

 31.12.2014 
  

31.12.2015 
  

31.12.2016 
 

31.12.2017 
 

31.12.2018 
 

31.12.2019 
(odhad) 

Účet 397.414,34 432.325,19 441.437,55 412.157,13 415.307,63  

Pokladna 25.261,00 6.707,00 3.175,00 4.962,00 3.449,00  

 Celkem 422.675,34 439.032,19 444.612,55 417.119,13 418.756,63 424.300,- 
 

Příjmy a výdaje rozpočtu PŠS 

 2014 
  

2015 
  

2016 
 

2017 2018 
 

2019 
(odhad) 

Příjmy 250.310,54 281.878,85 353.324,96 543.195,58 648.295,00 1.105.800,- 

Výdaje 295.238,40 265.522,00 347.844,60 570.689,00 646.657,50 1.100.000,- 

Výsledek -44.927,86 +16.356,85 +5.480,36 -27.493,42 +1.637,50 +5.800,- 
 

Hospodaření PŠS v roce 2018 

 Ke schválení je předkládána účetní závěrka PŠS za rok 2018, která byla zveřejněna na 

stránkách PŠS a je podávána jako příloha daně z příjmů právnických osob. Ta vykázala kladný 

hospodářský výsledek ve výši 5 tis. Kč při celkových nákladech 647 tis. Kč a celkových výnosech 

652 tis. Kč – malý rozdíl proti výsledkům čerpání rozpočtu odráží skutečnost, že rozpočet je 

veden v režimu jednoduchého a nikoli podvojného účetnictví a nezahrnuje tedy případné 

pohledávky nebo závazky PŠS. K 31. 12. 2018 nebylo některými oddíly uhrazeno startovné 

přeboru družstev starších žáků. (V účetní závěrce se objeví, ale není zahrnuto v jednoduchém 

účetnictví, která se používá pro hodnocení čerpání rozpočtu). 
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Hospodaření PŠS v roce 2019 

K 31.12.2019 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 1 106 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 

1 100 tis. Kč a hospodaření by tedy mělo skončit přebytkem ve výši cca 6 tis. Kč. Plánován byl 

schodek ve výši 100 tis. Kč. 

Na výrazném navýšení příjmů i výdajů se podílí dotace MHMP ve výši 500 tis. Kč na činnost 

oddílů pracujících s mládeží. Je třeba zdůraznit, že i když je PŠS příjemcem těchto prostředků 

odpovědným za jejich vyúčtování, funguje pouze jako prostředník, který je přeposílá na 

jednotlivé oddíly, které je využívají.  

 Výrazně lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo především díky nevyčerpaným  

nákladům na administrativní činnost (úspora cca 60 tis. Kč), nečerpání rezervy VV (5 tis. Kč), 

nezájmem oddílů o pořádání turnajů 2. etapy (8 tis. Kč), nevyčerpaným prostředkům KM (cca 

16 tis. Kč) a nečerpaným prostředkům na  rozvoj a správu webu (cca 26 tis. Kč). Na příjmové 

straně bylo vybráno na členských příspěvcích (+ 7 tis. Kč) a na pokutách za soutěže družstev 

(25 tis. Kč místo plánovaných 10 tisíc Kč). Větší než plánovaný byl zájem o přebor družstev 

Prahy starších žáků (+ 6 tis. Kč, které zahrnují i pohledávky z roku 2018). 

V průběhu prosince ještě obdržíme příspěvek na činnost od ŠSČR ve výši 35,7 tis. Kč – 

vzhledem k celkovému hospodářskému výsledku rozhodl VV PŠS na své schůzi dne 26. 11., že 

tato částka bude použita v souladu s jejím původním určením a bude použita na odměny za 

práci členů odborných komisí PŠS – částka bude rozdělena mezi 12 osob). O tuto částku se 

tedy zvýší výdaje kap. 1.15.  

V souladu se závazkem VV z loňské konference, že v případě kladného výsledku hospodaření 

budou ušetřené finanční prostředky vráceny oddílům, bude 40 tis. Kč rozděleno na příspěvcích 

na činnost oddílům, které aktivně přispívají k organizaci šachového života v Praze. Rozdělení 

bude provedeno podle kritérií, které schválil VV na své schůzi dne 15. 10. 2019. 
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Na případné dotazy týkající se konkrétních položek jednotlivých kapitol rozpočtu jsem 

připraven odpovědět v diskuzi. Chci se jen krátce zmínit o činnosti TCM. Vedle dotace od ŠSČR 

v celkové výši 70 645 Kč vzrostly příjmy TCM díky maximálnímu úsilí nového předsedy TMK o 

221 tis. Kč (spoluúčast rodičů). Tomu odpovídá i adekvátní nárůst výdajů TCM, které dosáhly 

296 tis. Kč. Rozdíly mez příjmy a výdaji této kapitoly rozpočtu se tedy zásadně neliší od 

plánovaných. 

 


