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ZÁPIS VV K PROBÍHAJÍCÍ KONFERENCI ÚKŠŠ 2021 - úkoly 

(podklad k přerušenému jednání delegátů konference ÚKŠS do 14. 5. 2021)  

 

Datum: 23. 4. 2021 Čas schůzky: 17:00 hod.  Místo: Teplice 

 

Schůzku svolává M. Maščák 

Typ schůzky Zápis k plnění úkolů z konference ÚKŠS 2021 (přerušeno do 14. 5. 2021)  

Sekretář J. Chudina – není přítomen ze zdravotních důvodů  

Zapisovatel M. Maščák 

Účastníci k vyjádření M. Maščák, Ing. P. Horák, P. Chrz, J. Kalužný 

Omluven J. Chudina, J. Křivský 

Hosté K. Nudčenko – člen revizní komise  

Program jednání Výstupy z výše uvedeného dokumentu jsou podkladem k  plnění 
úkolů všech členů výkonného výboru ÚKŠS. Stávající úkoly byly 
čerpány ze Zprávy o činnosti revizní komise zpracované p. K. 
Nudčenkem (členy revizní komise) dne 25. 3. 2021  (kooptován p. 
R. Bayer, zvolen předsedou p. K. Nudčenko). Tato zpráva je 
k dispozici na webových stránkách www.ukss.cz. Dále dokument 
odráží podněty, které jsou výstupem z  přerušené konference 
ÚKŠS, která se konala dne 30. 3. 2021 od 18:00 hodin, a 
přerušena (přeložena) na žádost delegátů na 14. 5. 2021 od 18:00 
hodin.  
 

1. Výkonný výbor 
- Vypracování písemné zprávy o hospodaření 2019  
- Změna sídla ÚKŠS 
- Zveřejňování zápisů VV na webu ÚKŠS  
- Rozhodnutí VV o využívání SW produktu POHODA  
- Webové stránky ÚKŠS 
- Rezignace předsedy ÚKŠS k 31. 5. 2021 

 
 

2. Hospodaření 
- Přístup na BÚ FIO bank  
- Zrušení druhé pokladny pro rok 2021  
- Startovné v soutěžích (odeslání penalizačních faktur)  
- Školení rozhodčích 2020 – zajistit doplatek (Spartak ÚL)  
- Cestovní příkazy – stanovisko ŠSČR, SPZ, náhrada  
- DPP 2020 – vedení soutěží, potvrzení o zdanitelných příjmech  
- Vyřešení požadavků p. Goreje (smlouva, trénování, potvrzení)  
- Zveřejnění všech chybějících zpráv ve Sbírce listin  
- Vytvoření darovacích smluv (M. Maščák)  

a) Dar   1.500,- Kč termín splatnosti 30. 6. 2021  
b) Dar   8.776,- Kč termín splatnosti 31. 7. 2021  
c) Dar 10.000,- Kč termín splatnosti 31. 8. 2021  
d) Dar - chybné cest. náklady 2020  31. 9. 2021  
e) Dar 24.350,- Kč termín splatnosti 31. 10. 2021  
f) Dar 23.980,- Kč termín splatnosti 31. 12. 2021  
 

3. Krajský přebor UKŠS 2020/2021 
- Čerpání dotace ÚKŠS za rok 2020 nebylo čerpáno  
- Čerpání dotace ÚKŠS za rok 2021 nebude čerpáno  

 
4. Plánované jednání VV ÚKŠS  
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- Další jednání VV je plánováno na 23. 4. 2021 od 17:00 hodin 
v Teplicích. 
 

5. Plánované další úkoly VV ÚKŠS  
- Další jednání VV je plánováno na 23. 4. 2021 od 17:00 hodin 

v Teplicích. 
 

 

Výkonný výbor 

 

Úkoly Termín 

- Vypracování písemné zprávy o hospodaření 2019 a 2020 
 
Hospodář ÚKŠS p. Ing. P. Horák zajistí od TMK p. P. Chrze  zprávu za tuto oblast. Dále 
zpracuje slovní formou z doručených podkladů od všech vedoucích komisí písemnou 
zprávu za rok 2019. Následně také za rok 2020. Tyto zprávy vyvěsí za spolupráce s  J. 
Kalužným na webu ÚKŠS.  
T: 27. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák 
Závěr: 2019 vloženo 6. 4. 2021, 2020 bylo vloženo již před konferencí, ta si vyžádala 
doplnit kempy a soustředění o počty účastníků, úkol pro Pavla.   
 

- Změna sídla ÚKŠS 
M. Maščák konstatuje, že majitel nemovitosti neposkytne ÚKŠS souhlas s  umístěním 
sídla. Tato zůstává na původní adrese. 
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost. M. Maščák  
Závěr: Členové VV berou na vědomí.  
 

- Zveřejňování zápisů VV na webu ÚKŠS (doplnění)  
M. Maščák konstatuje, že byly na sdílený disk členům VV ÚKŠS předloženy 3  zápisy již 
před konferencí ÚKŠS ke kontrole. Důrazně vyzývá členy VV, aby provedli revizi již 
dostupných dokumentů a tyto neprodleně (po všeobecné dohodě) zveřejnili na webových 
stránkách ÚKŠS. M. Maščák pochybil při tvorbě zápisů z  VV. Tyto již nelze dohledat a VV 
toto bere jako hrubé porušení člena VV.  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: M. Maščák, J. Kalužný 
Závěr: M. Maščák zajistí kontinuitu zápisů dle webu ÚKŠS. VV bere na vědomí, že 
zápis 64 – 66 nebudou publikovány z  důvodu ztráty podkladů. 75 – 78 nebyly 
organizátorem nahrány, na VV byla probírána příprava na konferenci ÚKŠS.  
 

- Rozhodnutí VV o využívání SW produktu POHODA  
Konference v minulosti rozhodla o nákupu účetního programu POHODA. M. Maščák 
z důvodu nevyužívání tohoto produktu navrhuje VV odkup tohoto produktu včetně 
převodu licence. Dále navrhuje, aby hospodář ÚKŠS si vybral vlastní formu vedení 
účetnictví pro ÚKŠS pro další roky (včetně r. 2021) . M. Maščák dále sděluje, že dle 
dostupných informací již nebude firma Naše účetní s.r.o. (pí. D. Fedorková) 
spolupracovat s ÚKŠS v účetním období 2021.  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, členové VV  
Závěr: Hospodář ÚKŠS navrhuje VV nevyužívat SW POHODA a odprodat ho dle 
návrhu M. Maščáka. Úhrada a převod licence bude fakturován na vrub spolku 
Šachový klub Teplice, spolek. Účetní rok 2021 bude již veden v  programu 
mPOHODA, která je zdarma. VV hlasoval následovně: 4:0. Odkup může být 
proveden. 
Za rok 2020 budu výstupy z  POHODY po dodání od účetní firmy vyvěšeny na webu 
ÚKŠS do konce 05/2021.  
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- Webové stránky ÚKŠS 
VV projedná na svém jednání nabídky na vytvoření nových internetových stránek 
Ústeckého krajského šachového svazu. Důvodem je již velmi pomalá reakce webu a 
zastaralá podpora zabezpečení www.  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: P. Chrz, J. Kalužný  
Závěr: Kontaktován p. Bublík (ŠK Teplice), který se jako jediný nabídl ÚKŠS po 
vyhlášení pobídky  na tvorbu nového webu. VV má zájem o spolupráci. Proběhla 
schůzka, na základě které byl  vytvořen harmonogram prací. Bude také kontaktován 
p. Pelák (stávající webmaster), s kterým bude jednáno o využití původního webu 
jako archivu. Další komunikace bude probíhat mezi p. Kalužný - p. Bublík. Nový web 
bude hostován u společnosti Wedos.  Hlasování VV proběhlo: 4:0   
 

- Rezignace předsedy ÚKŠS k  31. 5. 2021 
Vážení členové VV, dovolte mi, abych Vám sdělil, že jsem se rozhodl na základě 
stávajícího vývoje ÚKŠS a přijaté kritiky konference ÚKŠS rezignovat na funkci předsedy 
ÚKŠS k datu 31. 5. 2021. 
T: 31. 5. 2021 
Odpovědnost: M. Maščák, členové VV  
Závěr: Současný VV se rozhodl, že si zkrátí svoje volební období o 1 rok tj. do 
února 2022. V předstihu avizuje a) že konference 2022 bude volební, b) současný 
předseda VV za podmínek dle bodu ad a) setrvává na své funkci VV, ale nebude již 
kandidovat na konferenci v roce 2022 do VV, c) VV vyzývá členy ÚKŠS, aby hledali 
nového kandidáta na předsedu VV ÚKŠS. Hlasování VV: schvaluje bod a) a c) 4:0, 
na vědomí bere bod b) 4:0.   

 

Hospodaření 

 

Úkoly Termín 

 
- Přístup na BÚ FIO bank  

VV ÚKŠS ukládá p. M. Maščákovi a hospodáři ÚKŠS p. Ing. P. Horákovi neprodleně zřídit 
přístup hospodáři na bankovní účet svazu. Termín plnění s  ohledem na stávající 
mimořádnou situaci v  ČR (Covid19). M. Maščák zaslal hospodáři 3 termíny možné 
schůzky tj. 16. 4., 22. 4. a 23. 4. 2021 vše od 15:00 hodin.  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, M. Maščák  
Závěr: Předseda VV ověřil, že pro další přístup k  BÚ je nutný souhlas předsedy a 
místopředsedy ÚKŠS. Bude řešeno urgentně dle časových možností místopředsedy.  
  

- Zrušení druhé pokladny pro rok 2021 
Na základě výstupů delegátů konference ÚKSS 2021 předseda navrhuje zrušení druhé 
pokladny v účetním roce 2021. 
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, M. Maščák  
Závěr: Druhá pokladna vedená předsedou byla zrušena k  23. 4. 2021. Prostředky 
byly vloženy na BU Fio bank. 

 
- Vklad v soutěžích (odeslání penalizačních faktur)  

Předseda VV navrhuje s okamžitou platností vystavit penalizační faktury na spolky a 
kluby, které jsou, nebo byly v prodlení s úhradou vkladu do soutěže pro sezónu 
2019/2020 dle stávající ekonomické směrnice ÚKŠS či rozhodnutí STK, která může 
rozhodnout jinak. 
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, J. Křivský  
Závěr: O tomto rozhodla STK, 4 kluby dostali 400 Kč pokutu, na kterou bude 
vystavena faktura. Žádný z pokutovaných klubů se neodvolal.  
 

- Školení rozhodčích 2020 – zajistit doplatek (Spartak ÚL)  
Na základě zjištění Revizní komise ÚKŠS byla akceptována (dle vyjádření RK) sleva při 
školení rozhodčích v r. 2020. Předseda VV navrhuje  vystavit dodatečnou fakturu k úhradě 
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(částka 200,- Kč) na šachový klub Spartak Ústí nad Labem, která slevu získala 
neoprávněně.  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, P. Chrz, J. Křivský  
Závěr: Hospodář nesouhlasí, cenu školení určuje KR. 
 

- Cestovní příkazy – stanovisko ŠSČR, SPZ, náhrada  
M. Maščák kontaktoval hlavní účetní ŚSČR pí. Kniezkovou  dne 5. 4. 2021 s dotazem 
týkající se plnění cestovních náhrad. Dále zaslal níže uvedené odkazy k  nastudování. 
Očekává se odpověď.  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: M. Maščák, ŠSČR pí. Kniezková, Ing. P. Horák  
Závěr: VV obdržel od ŠSČR vyjádření, že cestovní náhrady se vyplácejí dle   
Ekonomické směrnice ŠSČR. 
 

- DPP 2020 – vedení soutěží, potvrzení o zdanitelných příjmech  
Předseda ÚKŠS ukládá hospodáři p. Ing. P. Horákovi kontaktovat všechny spolupracující 
osoby, kteří mají u svazu DPP. Tyto jim předat k  podpisu včetně příslušných potvrzení o 
zdanitelných příjmech. Dále je nutné proplatit nově vytvořené dohody za vedení soutěží. 
Výše uvedené platí s  ohledem na stávající mimořádnou situaci s  COVID-19 (nemožnost 
přejezdu po okresech).   
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, pí. Fedorková (Naše účetní, s.r.o.)  
Závěr: Dohody za vedení soutěží 2019/20 byly proplaceny již před konferencí, daň 
byla doplacena ten samý den.  
 

- Vyřešení požadavků p. Goreje (smlouva, trénování, potvrzení)  
Předseda ÚKŠS ukládá hospodáři p. Ing. P. Horákovi a předsedovi TMK p. P. Chrzovi 
vyřešit společně požadavky na možnost vytvoření trenérské smlouvy na 1. rok s  další 
možností pouze zasílání výkazů práce, dále kontrolu všech příslušných finančních plateb 
a další podpory v roce 2021. Dále hospodář kontaktuje trenéra a zajistí potvrzení 
zdanitelných příjmů za rok 2020 ve spolupráci s  f. Naše účetní s.r.o. (pí. D. Fedorková).  
T: 23. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, pí. Fedorková (Naše účetní, s.r.o.), P. Chrz  
Závěr: potvrzení bylo s razítkem a podpisem zasláno po konferenci, jak jsem ho 
obdržel 
 

- Zveřejnění všech chybějících zpráv ve „Sbírce listin“  
Z důvodu absence místopředsedy ÚKŠS pověřuje předseda ÚKŠS p. J. Kalužného 
zveřejněním chybějících dokumentů ve Sbírce listin a to formou zaslání datovou 
schránkou (všichni členové mají k  této vlastní přístup). V této oblasti požaduji spolupráci 
všech členů VV. Dokumenty z konference 2021 budou odeslány dodatečně.  
T: 30. 4. 2021 
Odpovědnost: J. Kalužný, členové VV  
Závěr: Zaslán zápis z konference 2019, 2020. Nejsou odeslány účetní závěrky za 
roky 2019, 2020, které budou zaslány po vypracování.  
 

- Vytvoření darovacích smluv (M. Maščák)  
Předseda ÚKŠS pověřuje hospodáře p. Ing. P. Horáka vytvořit darovací smlouvy mezi 
ÚKŠS a p. M Maščákem (soukromou osobou) na rok 2021 dle níže uvedeného klíče:  
  
Dar   8.776,- Kč termín splatnosti 31. 7. 2021  
Dar 10.000,- Kč termín splatnosti 31. 8. 2021  
Dar 24.350,- Kč termín splatnosti 31. 10. 2021  
 
T: 30. 4. 2021 
Odpovědnost: Ing. P. Horák, M. Maščák  
Závěr: Bude realizováno do 06/2021.  
 

 

Krajský přebor UKŠS 2020/2021 
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Krajský přebor ÚKŠS mužů, žen, juniorů a juniorek v  roce 2020 a 2021 Termín 

- Čerpání dotace ÚKŠS za rok 2020 - nebylo pořadatelem čerpáno (úspora ÚKŠS)  
M. Maščák jako předseda Šachového klubu Teplice sděluje členům ÚKŠS a delegátům 
konference ÚKŠS, že v roce 2020 nebyla na žádost pořadatele Krajského přeboru 
jednotlivců 2020 čerpána dotace na výše uvedenou akci. Tato byla financována z  vkladů 
účastníků a za finanční podpory sponzorů. Nečerpání dotace od ÚKŠS se také odrazilo 
v kladném výsledku stávajícího hospodaření za rok 2020.  
 

- Čerpání dotace ÚKŠS za rok 2021 - nebude pořadatelem čerpáno (úspora ÚKŠS)  
M. Maščák jako předseda Šachového klubu Teplice sděluje členům ÚKŠS a delegátům 
konference ÚKŠS, že v roce 2020 nebude na žádost pořadatele Krajského přeboru 
jednotlivců 2021 čerpána dotace na výše uvedenou akci. Propozice budou k  dispozici na 
stránkách ÚKŠS od 30.5.2021. 
 
Jako stávající pořadatel nabídne: 
- sponzorsky dotovaný cenový fond turnaje  
- termín 28. 7. – 1. 8. 2021 
- turnaj na 7 kol se zápočtem na FIDE a LOK ČR  
- maximální počet účastníků 32 (v roce 2020 se zúčastnilo 16 hráčů)  
- speciální ceny pro ženy, seniory , juniory, juniorky a skokana turnaje 
- plně klimatizované 3 místnosti (včetně odpočinkové)  
- online přenos na 8 šachovnicích DGT  
- zajištěna místnost pro rozbor partií  
- sledování na velkoplošné projekci 2x projektor, 1x TV  
- zajištěno bezpečné parkování uvnitř budovy  
- občerstvení (káva, chlazená voda, párky, nealkoholické nápoje, čaj)  
 

 

Plánované jednání VV ÚKŠS  

 

Úkoly Termín 

-  

 

Zapsáno, ukončeno: 23. 4. 2021 ve 22:11  hod. 

 

Zapsal: M. Maščák . v. r.  

 

Kontrolu provedl: J. Kalužný v. r.  

 

 


