
Hospodaření Královéhradeckého krajského šachového svazu 2018/2019

Královéhradecký krajský šachový svaz hospodařil podle schváleného rozpočtu z loňské 
konference, který byl mírně schodkový. Celkový výsledek předložený ke schválení je drobný 
schodek 3.521 Kč. Největší změnou, kterou letos výkonný výbor udělal, bylo přesunutí položky 
refundace za soutěže mládeže do rozpočtového střediska sportovního centra, které hráče a hráčky 
dlouhodobě připravuje. Díky tomu se zdárně vyčerpal finanční přebytek ve sportovním centru, 
který vznikl vysokým počtem dětí na šachovém táboře. Financování tábora naštěstí nijak nezměnila 
změna místa konání v Peci pod Sněžkou realizovaná po ukončení přihlášek, protože nájemce 
domluvené chaty nedodržel naši domluvenou objednávku. 

V letošním roce svaz obdržel od Královéhradeckého kraje celkem 88 tisíc korun. Jejich 
rozdělení ve čtyřech grantových programech je však velmi nerovnoměrné, protože na pořádání 
soutěží mládeže máme pouze 20 tisíc korun, což je důvodem vyššího schodku ve středisku mládeže. 
Krajský úřad v letošním roce přijal mnohem víc žádostí než v roce minulém, takže všichni žadatelé 
na pořádání soutěží na krajské úrovni dostali menší podporu. Naše dotační příspěvky pořadatelům 
turnajů se přesto nijak nezměnily, všichni již dostali nebo dostanou slíbené finanční příspěvky a 
dotace uvedené v konkurzních podmínkách. Samozřejmě je důležité, že jsme naplnili příjem 
z členských příspěvků a dvou dotačních titulů od republikového svazu na provoz a na tréninkové 
centrum mládeže. Nižší příjem je v položce Mistrovství Čech, protože jsme platili jenom náklady 
účastníků v rámci slíbené podpory, vše je vyrovnáno na výdajové straně za mistrovství. Po dlouhé 
době jsme nepřekročili příjem za uložené pokuty v soutěžích. Svaz obdržel finanční dar od f.Seco.

Zvýšené výdaje byly v položce školení, protože jsme pořádali školení trenérů 3. třídy. 
Přestože jde o nákladnou akci, příjmy se skoro vyrovnaly nákladům. Další zvýšené výdaje 
v jednotlivých položkách rozpočtu vždy vycházely z vyššího příjmu na konkrétní akci nebo soutěž. 
Výkonný výbor a pracovní komise udržely drtivou většinu výdajů v rozpočtované částce, a proto 
hospodářský výsledek skončil podle plánu.

Hospodaření krajského šachového svazu je stabilizované a doporučuji delegátům plnění 
rozpočtu schválit. Zároveň dle předvolebního slibu předkládáme návrh vyrovnaného rozpočtu do 
začínající sezóny. 

V Třebechovicích pod Orebem 21. 9. 2019

Jan Slavík, hospodář KHŠS


