
Zpráva o dotacích Jihočeského šachového svazu v roce 2022. 

V této zprávě se budu věnovat dotacím, které čerpal přímo Jihočeský šachový svaz nebo šachové 

oddíly jeho prostřednictvím: 

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

2. Dotace KTCM od Jihočeského kraje na období 2022/2023 

3. Dotace KTCM od ŠSČR na rok 2022 

4. Projekt podpory šachových kroužků 2022 od ŠSČR 

5. MŮJ KLUB 

Ad 1) 

Tuto dotaci získal Jihočeský šachový svaz ve výši 60.000,-Kč. Žádali jsme o maximální možnou částku 

200.000,-Kč, ale částka v dotaci byla jako vždy pokrácena. Se spoluúčastí muselo být utraceno 

minimálně 78.647,-Kč. Dotace je vyčerpána a vyúčtována. Byla uspokojena většina požadavků 

jihočeských klubů. Vzhledem k malé výši dotace nebyly vyplaceny odměny funkcionářům, byl 

nakoupen výhradně šachový materiál. Jednak české klubovky, které se nakoupily v ceně 2.000,-Kč/kus 

(dnešní cena cca 2.500,-Kč) a pak ve výhodných baleních po 10 kusech šachové hodiny. Jedny hodiny 

DGT2010 byly nakoupeny za 1.080,-Kč/kus (běžná cena cca 1.400,-Kč) a DGT3000 za 1.290,-Kč (běžná 

cena cca 1.700,-Kč). Kluby tento materiál nakoupily za 23% z nákupních cen dosažených v dotaci.  

Ad 2) 

Tato dotace byla získána ve výši 210.000,-Kč. Se spoluúčastí bylo zapotřebí utratit 266.458,-Kč. Žádali 

jsme o 1.887.110,-Kč z možných 4.000.000,-Kč. Dotace je již také utracena a vyúčtována. Tato dotace 

je určena pro práci s mládeží. Dotace byla využita k nákupu software ChessBase17 pro pokročilé žáky  

a trenéry. Dále pro nákup literatury pro mládež a trenéry. Největší část dotace byla využita pro úhradu 

nákladů na trenéry. Jednalo se o trenéry na vícedenních šachových soustředěních a příměstských 

táborech, které pořádaly oddíly pracující s mládeží (QCC České Budějovice, ŠA VŠTE, ŠACHklub Tábor, 

Chess Club Písek a Sokol Tábor). Spoluúčast u této dotace byla nakonec díky částečné synergii s dotací 

KTCM od ŠSČR 16%. 

Ad 3) 

Tato dotace je poskytována ŠSČR Jihočeskému šachovému svazu na základě výsledků mládeže 

jihočeských oddílů na MČR mládeže v daném roce. Jihočeský šachový svaz obdržel v roce 2022 

49.091,-Kč. Tyto prostředky jsou určeny výhradně pro skupinové tréninky mládeže. Za využití těchto 

prostředků odpovídá krajský manažer projektu KTCM, kterým byl v roce 2022 Alois Bartoš. Ten je 

podřízen přímo VV JŠS, ale měl by spolupracovat s KM JŠS. Z dotace KTCM od ŠSČR bylo zahrnuto 

18.000,-Kč do skupinových tréninků na vícedenních soustředění. Proto mohla být spoluúčast klubů 

v dotaci KTCM od Jihočeského kraje snížena z původních 21% na konečných 16%.  

Zbývající část dotace (31.091,-Kč) byl využit na dalších 9 akcí, které organizoval manažer KTCM Alois 

Bartoš. Protože KM JŠS ani VV JŠS nemá v tuto chvíli k dispozici závěrečnou zprávu od manažera KTCM 

s uvedením, které děti se kterých akcí zúčastnily, nelze vyhodnotit efektivitu vynaložených prostředků. 

Ad 4) 

Tato dotace je vypsána ŠSČR pro oddíly a závisí na aktivitě mládeže daného oddílu. Krajský manažer 

projektu (člen KM – Jiří Havlíček) musí do dubna daného roku nahlásit rapidové turnaje, které se 

budou v kraji pořádat včetně těch, které se uskutečnily od října předešlého roku (zároveň s odkazy  

na chess-results.com). Poté si každý oddíl eviduje, které děti se kterých turnajů zúčastnily a v daném 

termínu zašle vyplněný formulář na ŠSČR a krajskému manažerovi projektu, který musí vše kontrolovat 

a poté také odeslat na ŠSČR. V roce 2022 se do projektu zapojilo pouze 5 oddílů. Je to veliká škoda, 

protože se jedná o administrativně nejjednodušší dotaci. Na úroveň 1 dosáhly v roce 2022 oddíly Sokol 

Tábor a Chess Club Písek (6.838,-Kč), na úroveň 3 oddíly ŠACH klub Tábor, QCC České Budějovice a ŠA 

VŠTE (20.513,-Kč). 



Ad 5) 

Tato dotace je poskytována Národní sportovní agenturou (NSA). Jde o dotaci, která jde přímo na kluby 

a dá se celá využít pro trenéry. Pro kluby pracující s mládeží jde o nejzajímavější dotaci, protože v ní lze 

obdržet desetitisícové až statisícové částky. Samozřejmě záleží na velikosti mládežnické členské 

základny a dále na její aktivitě. 
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