
Zpráva o hospodaření JčŠS za rok 2020 

 

Rozpočet na rok 2020 počítal s využitím rezervy ve výši 41685 Kč. Tato rezerva nakonec 

nebyla použita. Důvodem jsou dostatečně vysoké dotace, které Jč svaz získal. Vzhledem 

k tomu, že tyto dotace nejsou nárokové a zejména dotace krajského úřadu jsou schvalovány až 

téměř v polovině běžného roku, nelze s nimi dopředu moc počítat. Obecně lze říci, že dotace 

tvoří cca 70% příjmů svazu.  

 Především ze strany ŠSČR došlo k určité predikovatelnosti. Akce KTCM vykazují poměrně 

značnou stabilitu a výši očekávané dotace lze podle loňského roku odhadnout. 

Podpora činnosti krajských svazů od ŠSČR je vázána na splnění určitých kritérií, která jsme 

splnili. Navíc centrální svaz uvolnil tzv. covidné ve výši 52 700,-Kč. 

Hospodaření tak zatím skončilo značným přebytkem. Skutečnosti jsou poplatné k 31.12.20 ! 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hlavní oddíly rozpočtu. 

 
Př/Vý Položka rozpočtu plán skutečnost poznámka 

Př Členské příspěvky 72515 66505 1 

Př Dotace KÚ + ŠS-provoz 37500 305645 viz výše-dotace 

Př Dotace ŠSČR - KTCM 70000 94404 viz výše-dotace 

Př Startovné družstev 48400 9300 2 

Př Dary (spoluúčasti) 0 71652 3 

     

Vý Provozní (VV,komise,..) 61000 79299 4 

Vý Mládež-turnaje 64500 67752 5 

Vý KTCM + ost (knihy..) 70000 219925 6 

Vý Soutěže jednotlivců 28500 9500 7 

Vý Soutěže družstev (ELO) 21600 21800 Družstvo 3.divize navíc 

Vý Ostatní (školení,podpora oddílů,..) 24500 0  

Pozn:  

1- členské příspěvky zatím došly v této výši. Za loňský rok přišly např. až 15.ledna 2021 

2-  Startovné se v roce 2020 nevybíralo z důvodu covidu. Uvedená částka je doplatek sezony 

2019/20 

3- objem v této položce lze těžko plánovat 

4- hlavní složkou navýšení je letošní doplatek za 2019 dotačnímu manažerovi i manažerovi 

KTCM, dále pak výplata odměny členům komisí, které nebyly plánovány 

5-týkalo se hl.Koutů nad Desnou (cestovné, ubytování,..) 

6-bylo pořizováno jednak materiální vybavení (knihy, projektor,..) a jednak soustředění 

s výukou. Bez celoročního plánu předem, lze jen evidovat výdaje. 

7- vzhledem k situaci se některé akce neuskutečnily 

Jč svaz zaplatil fakturu ŠSČR pro zápočet ELO+FIDE na sezonu a ta se zřejmě neuskuteční. 

Otázkou dobropisu se bude zabývat VV v první půlce roku 2021. 

Vzhledem k požadavkům ŠSČR bude struktura rozpočtu pro r.2021 přepracována a účetní 

osnova jí bude v maximální míře přizpůsobena.  

 

Zpracoval: 

K.David 

Tábor 20.1.2021 


