
Zpráva o dotacích Jihočeského šachového svazu v roce 2021. 

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 2021/2022 

3. Dotace KTCM od ŠSČR na rok 2021 

4. Projekt podpory šachových kroužků 2021 od ŠSČR 

Ad 1) 

Tuto dotaci získal Jihočeský šachový svaz po roční přestávce ve výši 140.000,-Kč (v roce 2020 nebyla 

tato dotace vypsána). Žádali jsme o maximální částku 200.000,-Kč, ale částka v dotaci byla pokrácena. 

Se spoluúčastí muselo být utraceno 175.197,-Kč. Dotace je vyčerpána a vyúčtována. Utraceno bylo 

175.455,-Kč, takže podmínky stanovené dotační smlouvou jsme splnili. Byly nakoupeny šachové 

soupravy, šachové hodiny, věcné ceny do turnajů (šachové knihy), dataprojektor, tedy věci, které 

oddíly poptávaly. Dále byly podpořeny turnaje v praktickém šachu (Nové Hrady – ŠA VŠTE) a turnaje 

v rapid šachu (Chess Club Písek, ŠK Olympia ČB, TJ Spartak Počátky). Část dotace musela být využita  

na odměny pro svazové funkcionáře. U této dotace byla spoluúčast 20%. 

Ad 2) 

Tato dotace byla získána ve výši 200.000,-Kč. Se spoluúčastí bylo zapotřebí utratit 250.752,-Kč. Žádali 

jsme o 899.000,-Kč z možných 4.000.000,-Kč. Dotace je již také utracena a vyúčtována. Celkem jsme 

utratili 250.970,-Kč, takže i zde jsme dotační smlouvu splnili. Tato dotace je určena pro práci s mládeží. 

Dotace byla využita k nákupu software ChessBase16 pro výuku a tréninky. Dále pro nákup literatury 

pro mládež a trenéry.  

Největší část dotace byla využita pro úhradu nákladů na trenéry. Jednalo se o trenéry na letních 

šachových soustředěních a příměstských táborech, které pořádaly oddíly pracující s mládeží (QCC 

České Budějovice, ŠA VŠTE, ŠACHklub Tábor, Chess Club Písek a Sokol Tábor. Také byla podpořena 

práce trenérů na národních a celostátních mistrovstvích mládeže (QCC České Budějovice, ŠA VŠTE, 

ŠACHklub Tábor, Chess Club Písek, Sokol Tábor a ŠO Hraničář Horní Stropnice). Spoluúčast u této 

dotace byla nakonec díky synergii s dotací KTCM od ŠSČR pouhých 5%. 

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 2021 

60.996,-Kč. Tyto prostředky jsou určeny výhradně pro skupinové tréninky mládeže. I tato dotace  

byla vyčerpána a vyúčtována. Byla čerpána na skupinové on-line tréninky mládeže (IM Kaňovský,  

IM Biolek), které organizoval krajský manažer projektu KTCM Alois Bartoš. Také byla využita na 

skupinové tréninky na letních a příměstských táborech. 

Ad 4) 

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

projektu musí do dubna daného roku nahlásit turnaje, které se budou v kraji pořádat. 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. V roce 2021 se projektu zúčastnily 

pouze 4 oddíly. Na úroveň 3 dosáhl Sokol Tábor (6.584,-Kč), na úroveň 2 QCC České Budějovice Chess 

Club Písek (13.169,-Kč) a na úroveň 1 ŠA VŠTE (19.753,-Kč). 
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