
Zpráva o hospodaření za období mezi valnými hromadami  SKŠ v ČR (dále jen Sdružení) 

 

1. Personální zabezpečení 

 

Na pozic ekonoma  SKŠ  došlo v hodnoceném období k několika změnám, od roku 2013 

zastává funkci ekonoma Ing. Alena Mrkvičková. 

 

2. Prezentování ekonomických dokumentů 

 

Na webových stránkách SKŠ je speciální sekce ekonomických dokumentů, kde jsou pravidelně 

zveřejňovány jak účetní závěrky Sdružení, tak rozpočty na příslušné roky. Sdružení rovněž 

zveřejnilo účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským 

soudem v Praze tak, jak ukládá nový občanský zákoník.   Je tedy dodržována transparentnost 

a otevřenost v přístupu k ekonomickým informacím a informacím o hospodaření a nakládání 

s finančními prostředky Sdružení. Každoročně je hospodaření rozpočtováno jako vyrovnané a 

tak i končí. 

3.  Příjmová stránka hospodaření  

Mezi základní vlastní zdroje hospodaření se zahrnují především členské příspěvky členů 

Sdružení.  Jejich výše, 200,-- Kč za rok, se již několik let nezvyšovala. Je ale na zvážení, zda 

tento stav je do budoucna udržitelný, protože pokud by byly ohroženy další výnosové položky 

rozpočtu, nelze činnost Sdružení z tak nízkých členských příspěvků ufinancovat. 

Dalšími příjmovými položkami jsou vybírané startovné, které ale zejména u mezinárodních 

turnajů a soutěží má nákladovou protipoložku – startovné placené ICCF. 

Sdružení bylo v minulých létech, zejména 2013 a 2014 sponzorováno fyzickými osobami, 

zejména z řad členů Sdružení, tyto dary byly využity jako další zdroj financování činnosti. Na 

webu Sdružení je se souhlasem dárců umístěno oficiální poděkování za jejich finanční 

příspěvky. 

4. Výdajová stránka hospodaření 

Ze získaných finančních zdrojů je financována vlastní činnost Sdružení, tedy               

organizování tuzemských šachových turnajů a soutěží,  účast členů Sdružení   

v mezinárodních soutěžích, podpora reprezentace.  Z pohledu konkrétních nákladů jde 

především o odměny organizátorů, o ceny v soutěžích, poštovné, poplatky za web, internet, 

poplatek za členství v ICCF. 

Významným nákladem je i profinancování části nákladů delegáta/-tů Sdružení na kongresech 

ICCF, kde se rozhoduje o nových pravidlech, nových turnajích a jejich organizaci a kde lze 

osobní účastí řadu podstatných rozhodnutí ovlivnit. Nyní již většina mezinárodních, ale i 

národních soutěží se hraje na webseru ICCF, proto možnost přímé participace na 

rozhodnutích ICCF je stává stále důležitější. 

 



     5.      Dotace 

Činnost Sdružení ve stávajícím rozsahu je umožněna jen díky poskytovaným dotacím, které  

 se v posledních létech pohybují ve výši cca 140 tis. Kč a tvoří podstatnou část rozpočtu. Jedná 

se o dotace poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT na podporu a rozvoj 

sportovní činnosti v nestátních  neziskových organizacích.   Pokles částky tohoto dotačního 

zdroje by měl zásadní dopad na rozsah činnosti, šíři služeb a podpory poskytovaných   

hráčům a možnost angažovanosti na mezinárodní úrovni. 

 

Zpracovala: Ing. Alena Mrkvičková 

 

 

 


