
Zpráva o dotacích Jihočeského šachového svazu v roce 2021. 

V této zprávě se budu věnovat následujícím dotacím, které čerpal Jihočeský šachový svaz: 

1. Dotace KTCM od Jihočeského kraje na období 2020/2021 

2. Dotace KTCM od Jihočeského kraje na období 2021/2022 

3. Dotace na činnost JŠS od Jihočeského kraje na rok 2021 

4. Projekt podpory šachových kroužků 2021 od ŠSČR 

5. Dotace KTCM od ŠSČR na rok 2021 

Ad 1) 

Tuto dotaci podával pan Odehnal a získal pro Jihočeský šachový svaz částku 160.000,-Kč. Společně se 

spoluúčastí se muselo utratit 201.283,-Kč. Uznatelné náklady byly od 1.1.2020 do 30.6.2021. Dotace 

se musela vyúčtovat do 15.7.2021. Toto se podařilo v termínu a zatím nepřišla od Jihočeského kraje 

žádná připomínka. Po schválení vyúčtování přijde na účet Jihočeského šachového svazu 48.000,-Kč. 

Ad 2) 

Tato dotace byla získána ve výši 200.000,-Kč. Se spoluúčastí je zapotřebí utratit 250.752,-Kč. Dotace 

je na období od 1.1.2021 do 30.6.2022. V současné době je z dotace utraceno 180.970,-Kč a zbývá 

69.782,-Kč. Dotace byla využita na nákup knih, software pro trenéry mládeže (pro to je dotace 

určena) a pro šachová soustředění a příměstské tábory oddílů, které je nahlásily. VV JŠS schválil  

i podporu příměstského táboru Chess clubu Písek, který ho při podávání dotace nenahlásil. Zbývající 

prostředky se využijí na účast jihočeské mládeže na celostátních mistrovstvích. Je prakticky jisté, že se 

tato dotace stihne vyčerpat a vyúčtovat do konce roku 2021. Po schválení vyúčtování obdrží JŠS 

zbytek dotace 60.000,-Kč (30%). Zálohu ve výši 70%, tj. 140.000,-Kč již JŠS obdržel. Spoluúčast u této 

dotace je 20%. 

Ad 3) 

Tato dotace byla získána ve výši 140.000,-Kč. Se spoluúčastí je zapotřebí utratit 175.197,-Kč. Dotace 

je na období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Tato dotace je určena na podporu činnosti svazu a dále na 

nákup materiálu pro oddíly. Dotace byla psána na základě požadavků od klubů. V současné době je 

vyčerpáno na nákup materiálu a činnost svazu 121.955,-Kč. Zbývá vyčerpat 53.242,-Kč. Ještě je 

prostor pro nákup šachových knih, pořadatelé rapidových turnajů či turnajů v praktickém šachu 

mohou žádat o podporu 3.000,-Kč/den (pokud nedostali podporu od kraje nebo města). Také je 

prostor pro nákup cen. Dále je možné objednat předplatné časopisu Československý šach pro oddíl. 

JŠS již obdržel zálohu 98.000,-Kč a po schválení vyúčtování dostane zbývajících 42.000,-Kč. Spoluúčast 

je opět 20%. Kdo má zájem o nákup víše uvedených položek se musí co nejdříve rozhodnout, nejlépe 

na konferenci. 

Ad 4) 

Tato dotace je vypsána ŠSČR pro oddíly a její znění je přiloženo k tomuto dokumentu včetně všech 

potřebných příloh. Je zapotřebí si podmínky dotace přečíst a v případě nejasností se obrátit na 

předsedu KM JŠS. Dotace se musí podat včetně vyplněných příloh do 15.10., proto je zapotřebí se 

touto dotací prakticky ihned zabývat.  

Ad 5) 

Tato dotace je také poskytována ŠSČR na základě výsledků mládeže na MČR mládeže v daném roce. 

Jihočeský šachový svaz obdrží v roce 2021 60.996,-Kč. Tyto prostředky jsou určeny prioritně pro 

skupinové tréninky mládeže. V tuto chvíli je vyčerpáno více než 30.000,-Kč. Projekt má na starosti 

jeho manažer Lojza Bartoš. 

Jiří Havlíček 

pověřený předseda KM JŠS 


