
Zpráva hospodáře o hospodaření ÚKŠS za rok 2020 

Rok 2020 byl značně ovlivněn pandemií Covid-19. Celkově naše hospodaření za rok 2020 

skončilo ziskem 10153 Kč. Od 17.3.2020 máme nový bankovní účet ve Fio bank. K tomu účtu 

má zatím přístup jen předseda ÚKŠS Milan Maščák, který si přál platby jen z tohoto účtu, které 

prováděl sám. Od ŠSČR jsme v prosinci 2020 dostali dotaci 52700 Kč určenou výhradně na rok 

2021. V dokumentu „hospodareniUKSS2020“ jsou uvedeny všechny naše aktiva a pasiva. 

Dokument je rozčleněn na 4 listy. Všechny naše závazky za 2020 již byli uhrazeny, pohledávek 

ještě pár zůstává, věřím, mimo dluhu MOSAD Česká Kamenice – 1400 Kč za startovné KP 

družstev z již dřívějších let. 

1. List – Rozpočet 2020 – zde jsou uvedeny veškeré zůstatky banka, pokladna, pohledávky 

i závazky. 

2. List – Seznam aktiv a pasiv na začátku roku 2020 a na konci roku 2020 detailně, 

případně i s datem uhrazení 

3. List – Rozpočet 2020 detail – zde je čerpání po jednotlivých komisí.  

4. List – 2020 – rozpočet strukturovaný dle požadavků ŠSČR. 

 
       Ing. Petr Horák 

 

 

Zpráva o hospodaření STK a Komise rozhodčích 

1. Plán výběru startovného za soutěže družstev neodpovídá. Díky covid-19 nebyla soutěž KP2 
vůbec zahájena, startovné je tedy odpuštěno pro následující rok, tudíž je výpadek v příjmu 
24300 kč (18 družstev). 
2. Celkem 5 oddílů dluží startovné za účast svých družstev v krajských přeborech, dohromady 
15200 kč. Již zaurgováno s pokutou. 
3. Čerpání finančních cen a dotací neodpovídá. KP jednotlivců se uspořádal, ostatní nic. O 
žádnou dotaci ani finanční cenu nikdo nepožádal, ÚKŠS ušetřil 17300 kč. 
4. Mzdové náklady na řízení soutěží odpovídají rozpočtu, pro další rok budou kráceny. 
5. Komise rozhodčích uspořádala školení rozhodčích. Plánovaný schodek 4200 kč nebyl 
naplněn, školení skončilo ve schodku pouze 789 kč, z důvodu neomluveného účastníka. 
6. Závěr: Chování KR odpovídá rozpočtu. Chování STK neodpovídá rozpočtu z důvodu situace 
vzniklé díky covid-19. 
        Za STK / KR Jiří Křivský 
 

 

 

Zpráva o hospodaření KM ÚKŠS v roce 2020 

Komise mládeže měla na rok 2020 naplánovaný schodek ve výši 43 750 Kč, tedy stejný 
plán jako byl plán na rok 2019.  

Výsledný skutečný schodek činil pouze 18 050 Kč. Úspora v hospodaření KM tak činila 
v roce 2020 25 700 Kč. 

Prostředky byly nevyčerpány z důvodu nemoci Covid-19. Nebyly sehrány některé 
turnaje a vyhlášení seriálu Grand Prix mládeže 2019/2020 bylo odloženo. 



 
Ve výdajích byly dle rozpočtu vyplaceny dotace pouze pro sehrané turnaje. 
Odměny za řízení KPDSŽ 2019/2020 a seriálu GP 2019/2020 byly kráceny. 
Dále komise mládeže ušetřila 3 200 Kč na cestovném a stravném na schůzích pro členy 

komise. 
Příjmy vkladu do KPDSŽ 2019/2020, který se nakonec nehrál, za ŠK Teplice (200 Kč) a 

ŠK Louny (200 Kč) byly nakonec převedeny do sezóny 2020/2021.  
V příjmech za rok 2020 došlo k nenaplnění plánu. Prvním důvodem bylo, že se KPDSŽ 

2019/2020 nakonec nehrál. Dalším důvodem bylo přihlášení pouze dvou týmů do KPDSŽ 
2020/2021.     

Jiří Kalužný, předseda KM ÚKŠS 
 

 

 

Zpráva o hospodaření TMK 

 

Ve složitém roce 2020, ovlivněném covidem, pracovala TMK na maximum a možná více než 

v roce běžném. Ač by chtěly soutěžní komise pořádat souteže/turnaje, nesměly byla 

podstatná činnosti mládeže našeho krajského svazu byla na TMK.  Především z hlediska 

mládeže ve všech sportech je situace s covidem hodně špatná. Když ztratí rok dospělý 

sportovec, ještě to asi překoná, u dětí je situace po stránce systematického sportovního 

vývoje i po psychické stránce o dost vážnější. Hrozí nejen ztráta přirozeného vývoje 

výkonnosti, ale zájmu obecně.   My šachisté máme trochu štěstí, že můžeme trénovat dále. 

To jsem i opakovaně mládeži, rodičů, klubům psal. A v krajské TMK se o to snažili. 

 Proto jsme se snažili nahradit výpadek soutěží a trénovali nad rámec běžného roku. To se 

odrazilo i v nákladech. Nechtěli jsme zvýšené náklady přenášet na rodiče (už tak dost platí), 

zvláště v nejisté existenční době během covidu. Zatímco náš svaz díky soutěžním komisím 

ušetřil, v TMK byl schodek vyšší. Odměny trenérů na většině akcí nedosáhli tabulkových 

hodnot, resp. bylo účtováno méně hodin. Veškeré peníze však byly využity smysluplně a 

účelně. 

 

 Předkládám s komentářem po akcích. 

 Náklady akcí po odečtení příjmů (zaokrouhl. v tisících Kč). 

Přehledně stručně zde ve zprávě, podrobně na Koruny v čerpání rozpočtu 2020 

2denní zimní kemp (leden) s IGM Vlastimilem Jansou : 7tis ÚKŠS 

Dle plánu schodku 7tisíc pro kemp mládeže. Bonus navíc setkání s Vlastimilem Jansou našich 

trenérů kraje a výměna zkušeností. Ta pokračovala i po jeho přesunu k mládeži mezi našimi 

trenéry.  

Reprezentační akce - MČR Kouty n.D (tři trenéři cesta, pobyt, odměna) + trička: 

 12,5 tis + 2,5tis ÚKŠS + dotace ŠSČR-KTCM 11,5 tis. 

 Účast tří trenérů s našimi reprezentanty na MČR v Koutech n.D. Nemám to sice moc rád, ale 

je to tak, že výsledky dětí ovlivňují výši dotace pro kraj. Za jejich výkony nám bylo vypočteno 

k fixu 30tis dalších 16 tis (o 3tis více, než jsme předpokládali v rozpočtu). Nicméně, nejen 

proto je důležitá účast jejich, či krajských, trenérů. A svaz ji náklady trenérů včetně alespoň 



velmi malé jejich odměny (cca 20%-25% dle tabulek) podporuje. 

 Oproti plánu byly o 1,5tis náklady vyšší (plán 25tis, skut. 26,5), jsou v tom trička na 

olympiádu (leden 2020), které měly být fakturovány v r. 2019, ale firma nebyla schopna dát 

relevantní fakturu včas. Tak se přesunulo na 2020.  

8denní soustředění: 14 tis  ÚKŠS + dotace ŠSČR-KTCM 10 tis 

Plán schodku 20tis. Překročen o 4 tis, na 24tis. Po dohodě s majitelem došlo k navýšení ceny 

pobytu z hlediska nutných opatřeních a prudkého nárůstu potravin. Kompenzoval nám to 

opravdu rozmanitou a dobrou stravou.   

3 denní podzimní kemp: 4 tis. ÚKŠS + z dotace ŠSČR-KTCM 9,5tis. 

 Na poslední chvíli jsme museli změnit objekt, kvůli covid-situaci. V našem levném 

osvědčeném, by byly další 3 party poblíž, měli bychom v chladném počasí jen chatky a byť 

byly ještě akce povolené, nechtěli jsem být tam, kde je „hlava na hlavě“. Rychle jsme našli 

objet nový, kde jsme byli sami, nebyl však tak levný. Ovšem strava zde byla suprová, lepší než 

slíbená. Nechtěli jsme navyšovat již avízovanou cenu rodičům, zvláště ne v této době. 

Schodek tak byl 13,5 tis místo plánovaných 4tisíc. O 9,5 tis nárůst, nárůst hrazen z dotace 

ŠSČR-KTCM. 

Celoroční tréninky, jednodenní kempy a on-line kempy: 

 18,5 tis + dotace ŠSČR-KTCM 15 tis 

Nejdůležitější pro systematický vývoj mládeže je pravidelná tréninková činnost. Byť vždy píši, 

že svaz nemůže ani nechce nahrazovat tréninky každý týden v klubech, v této době na pomoc 

mládeži přišel s on-line kempy navíc. Předtím proběhly dva sobotní “živé“ jako příprava na 

MČR.  Berme větší schodek zde jako náhradu živým soutěžím/turnajům. 

Oproti rozpočtu 22 tis, byl zde schodek 33,5tis. O 11,5tis nárůst 

 

V čistě příjmové části  je o 5 tis méně (příspěvek na nekonané MČech) . A o 3tisc naopak více 

ze ŠSČR-KTCM. 

Celkový nárůst schodku tak byl v součtu o 27,5tis. 

  

Další servis byl zdarma nebo z dotací jiného subjektu: 

 

- Neúčtovány semináře pro trenéry (3), s tématem, „Jak v této době trénovat v on-line 

prostředí“.  

 

- Multilicenci na 4 nejlepší placená videa od Roberta Cveka byly hrazeny z jiných prostředků 

sehnaných předsedou TMK, ne přes ÚKŠS, ale poskytnuty všem zájemcům (trenéři, mládež) 

v kraji. Využilo 14 mládeže a 6 trenérů. 

 

- Přes motivaci pro kluby a semináře s prací on-line prostředí jsou u nás v kraji žáci z listin 

talentů, kteří nemohou trénovat v klubech. Předseda TMK nabídl své klubové tréninky 

s extraligovou skupinou i dalším z listin talentů a další z trenérů ústeckých má i pro mladší 

z listin talentů a nadějí. Využili (někteří z nich mají i své klubové, ale navíc nabídky využili): 

6 žáků/mládeže z listin talentů mimo ústecký klub. 



- Spousta hodin práce zdarma na pořádání on-line krajských turnajích. Na jaře rapid + delší 

partie, na podzim seriál delších turnajů dospělí vers. mládež. A od léta díky mladému 

Šimonovi Peroutkovi seriál turnajů pro mládež. Kromě potřebných tréninků, kempů i on-line 

udržují mládež při „šachovém životě“. 

Závěrem: Z výše uvedeného je patrné, že jsem rok nejen nepromarnili, ale obohatili v rámci, 

možná i nad rámec, možností. Výdaje jsou odpovídající či nižší vykonanému. 

 

         Pavel Chrz, předseda TMK 

 


