
Zpráva hospodáře o hospodaření ÚKŠS za rok 2021 

Rok 2021 byl značně ovlivněn pandemií Covid-19. K 1.1.2021 došlo k navýšení našich aktiv o 

693 Kč na 114004 Kč, což byl přebytek Jaromíra Fultnera ze soustředění 2020, částka přišla 

na účet 4.1.2021. Celkově naše hospodaření za rok 2021 skončilo ziskem 85101 Kč. Do 

majetku byla zakoupena multifunkční tiskárna pro hospodáře. V dokumentu „rozpočet 2021 

– čerpání“ jsou uvedeny všechny naše aktiva a pasiva. Dokument je rozčleněn na 2 listy. 

Všechny naše závazky za 2021 byly uhrazeny ve splatnosti, z pohledávek zůstává pokuta STK 

pro Libouchec (letos se nepřihlásili do soutěží) a 2000 Kč, které nám strhl Šachový svaz ČR, 

pro nezaplacení členských příspěvků Šachového klubu Teplice. 

1. List – Rozpočet 2021 – zde jsou uvedeny veškeré zůstatky banka, pokladna, 

pohledávky i závazky detailně i s datumem uhrazení. 

2. List – Rozpočet 2021 detail – zde je čerpání po jednotlivých komisích. 
       Ing. Petr Horák 

Zpráva o hospodaření STK a Komise rozhodčích 

1. Plán výběru startovného za soutěže družstev neodpovídá. Nejspíše díky covid-19 je méně 
startujících družstev, na startovném je vybráno 29150 Kč. 
2. K 1.2.2022 nedluží startovné soutěží družstev za rok 2021 žádný klub. 
3. Čerpání finančních cen a dotací neodpovídá. KP jednotlivců se uspořádal, ostatní nic. O 
žádnou dotaci ani finanční cenu nikdo nepožádal, ÚKŠS ušetřil 15300 Kč. 
4. Mzdové náklady na řízení soutěží odpovídají sníženému rozpočtu. 
5. Komise rozhodčích uspořádala školení rozhodčích. Plánovaný schodek se nekonal, z 22 
účastníků vznikl přebytek 1446 Kč. 
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 2021 

Komise mládeže měla na rok 2021 naplánovaný schodek ve výši 32 130 Kč.  
Výsledný skutečný schodek činil pouze 21 316,80 Kč. Úspora v hospodaření KM tak 

činila v roce 2021 10 813,20 Kč. 
Prostředky byly nevyčerpány z důvodu nemoci Covid-19, kvůli které nebyly sehrány 

některé turnaje. 
 
Ve výdajích byly dle rozpočtu vyplaceny dotace pouze pro sehrané turnaje. 
Odměny za řízení KPDSŽ 2020/2021, seriálu GP jednotlivců 2020/2021 a seriálu VC 

družstev byly vyplaceny v celkové výši 4 000 Kč. 
Dále komise mládeže ušetřila 1 600 Kč na cestovném a stravném na schůzích pro 

členy komise. 
 
V příjmech za rok 2021 došlo k nenaplnění plánu. Prvním důvodem bylo, že se do 

KPDSŽ 2021/2022 přihlásila pouze dvě družstva. Dalším důvodem bylo, že jejich vklady byly 
zaplaceny v roce 2022.  

Jiří Kalužný, předseda KM ÚKŠS 
 



 

Zpráva o hospodaření TMK 

 

 

TMK hospodařila s rozpočtem při plánovaném schodku 31.500 Kč. Výsledkem je schodek o 

skoro 6 tisíc nižší, tedy 25.855. 

Důvody jsou dva. Jednak místo živých kempů byly on-line přípravy a ušetřilo se na 

pobytových nákladech trenérů. Dále, že se podařil sehnat grant, ze kterého bylo podpořeno 

větší než plánovanou měrou krajské soustředění a větší než plánovanou mírou Mistrovství 

Čech v Herlíkovicích. Tam se připravovala naše mládež pod vedením tří krajských trenérů. 

 

 Jak bylo zmíněno, místo zimního a podzimního kempu proběhli on-line tréninky především 

jako příprava na MČR a MČech.  

 

 Individuální příprava proběhla dle finančního plánu, stejně tak účast trenérů na březnovém 

finálovém Mistrovství ČR. 

   

 I při nesnadnou dobu různých omezení akcí 2022 se podařilo vše naplnit, byť se dva kempy 

nahrazovali on-line přípravami. 

 

 Do budoucna předává TMK novému předsedovi rozpočet běžný jako v předchozích letech 

(návrh 32 tisíc schodek) a věří, že od jarní části budou probíhat (kempy, přípravy) na živo. 

 

     Pavel Chrz, předseda TMK 

   


