
Komentář k rozpočtu roku 2021 JčŠS 
 

Rozpočet byl navržen jako mírně přebytkový. Okolnosti spojené s výskytem Covid-19 se 

v jednotlivých položkách musely zákonitě projevit. 

Příjmy: 

Příjmy z členských příspěvků jsou jen nepatrně nižší. Rozdíly budou vždy, protože podklady 

oddílům pro odsouhlasení členů posílá ŠSČR až zhruba 2 měsíce po vytvoření rozpočtu. 

Dotace jsou svéráznou kapitolou. Nejsou nárokové ani predikovatelné. A přitom tvoří řádově 

nějakých 75% příjmů. Propad dotací ŠSČR je způsoben tím, že v roce 2020 posílal svaz tzv. 

covidné v přibližně stejné výši a později to upřesnil, že je to vlastně příspěvek na rok 2021 a že 

letos už přispívat nebude. V oblasti KTCM je skutečnost proti plánu zanedbatelná. 

V odhadu dotace od kraje se JčŠS držel při zemi, krajský úřad požadované peníze příliš nekrátil. 

Dalšími příjmy byly vklady ze školení trenérů a spoluúčasti. V rozpočtu jsou vedeny jako dary, 

ale ŠSČR je chce mít uvedeny jako příjmy ze sportovní činnosti. 

 

Výdaje: 

Díky tomu, že odpadla sezona (2020/21) – hrálo se jen jedno kolo 1. divize, byly položky u 

soutěží družstev čerpány částečně (zápočty na LOK) nebo vůbec. 

Díky zmíněnému fenoménu Covid-19 je patrný ústup klasického (praktického) šachu a značný 

vzestup rapid turnajů. Některé rapid-turnaje byly sice zdokumentovány, ale nebyly hlášeny 

předem, proto v rozpočtu nejsou. 

Jako každoročně je finančně nejnáročnější mládež. Díky dotacím kraje nebylo potřeba šetřit na 

materiálním vybavení (projektory, soupravy) ani na didaktickém vybavení (Chessbase, knihy). 

Zcela bezprecedentní nárůst zaznamenaly webináře, on-line výukové programy a rozsah letních 

táborů. Je velmi obtížné nějak vyhodnotit efektivitu. Nezbývá než se spolehnout na kvality 

přednášejících. Některé údaje o počtu odpřednášených hodin jsou na hraně, občas 

z fakturovaného popisu plyne průměr 8-10 hodin na den. 

Mzdové náklady a odměny letos překročily plán. V rámci schvalovaných dotací krajem nebyly 

kráceny, jejich nevyplacení s cílem dostát plánovanému objemu dle rozpočtu  by znamenalo 

nepříjemné dopady na budoucí dotace. Lze říci, že toto překročení je kryto dotací kraje. 

Provozní náklady jsou v očekávané výši. 

Níže je grafické znázornění struktury nákladů (ze zaokrouhlených čísel). 

 
Nelze vyloučit, že po vyúčtování dotací pošle kraj ještě doplatek dotace.    

     

K.David, hospodář 


