Zpráva o hospodaření PŠS za rok 2013

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS:
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

30.11.2013

Účet
Pokladna
Celkem

478 279,38
3 184,00
481 463,38

464 343,94
42 830,00
507 173,94

451 372,12
14,00
451 386,12

503 693,75
5 087,00
508 780,75

31.12.2013
(odhad)

460 000,-

Pro rok 2013 počítal schválený rozpočet PŠS se schodkem ve výši 119 100 Kč.
Připomínám, že výše schodku byla dána tím, že mezi oddíly měly být rozděleny prostředky
uspořené v roce 2012 díky poměrně vysoké dotaci MŠMT z programu V (47 150 Kč, pol.
1.17).
K 30.11.2013 činí schodek 27 317 Kč a vzhledem k předpokládaným příjmům (56 000 Kč)
a výdajům (78 000 Kč) vzroste cca na 48 000 Kč.
To, že bude nižší než plánováno, je způsobeno navýšením některých příjmů, ale především
tím, že některé akce se nepodařilo uskutečnit. Vyšší než očekávané byly příjmy za pokuty
ze soutěží družstev (+4,5 tis.) a v rozpočtu nebylo počítáno s příjmy TCM ze spoluúčasti
rodičů za individuální trénink (11,6 tis.). Protože prakticky všechny výdaje TCM budou
pokryty státní dotací ve výši 55 462 Kč, představuje tento příjem čistý výnos.
Na výdajové straně nebudou v letošním roce v plném rozsahu využity prostředky na dotace
pro postupující přeborníky Prahy (PŠS pouze přispěje na účast přeborníka Prahy na MČR
v bleskovém šachu, které se letos koná v Brně). Pro malý zájem oddílů se nepodařilo
zrealizovat přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát a málo oddílů projevilo zájem
uspořádat turnaj II. etapy přeboru Prahy.
Vzhledem k tomu, že tato konference je volební, dovoluji si krátce shrnout to podstatné, co
bylo v uplynulých 3 letech v oblasti hospodaření PŠS dosaženo. Jak jistě víte, hospodaření
nebylo mým předchůdcem M. Burešem předáno a na začátku roku 2011 jsme převzali pouze
pokladní hotovost a dispoziční práva k účtu. Do souladu s legislativou byly navráceny vztahy
s Finančním úřadem a byla obnovena spolupráce s Pražskou tělovýchovnou unií, která nám
vede podvojné účetnictví. To je nezbytnou podmínkou, aby mohl PŠS získávat dotace
z MŠMT. Rozpočet PŠS je zveřejněn na webu svazu a čtvrtletně je zveřejňováno jeho
čerpání.
Přílohy:
Čerpání rozpočtu PŠS k 30.11.2013
Předpokládané čerpání rozpočtu PŠS k 31.12.2013
V Praze dne 2.12.2013

Jan Kovář,
hospodář PŠS

Návrh rozpočtu PŠS na rok 2014
Na úvod bych rád zdůraznil, že z rozpočtu PŠS jsou v zásadě financovány mistrovské
soutěže (a to jak dospělých tak mládeže). Nově se v rámci PŠS financování rozšiřuje o péči
o talentovanou mládež v rámci TCM, neboť tato centra jsou financována ze státní dotace a
krajské šachové svazy jsou příjemcem těchto dotací.
Ve struktuře rozpočtu dochází proti loňskému roku k jedné podstatné změně. Spolu
s návrhem na rozšíření VV o předsedu TMK dochází k oddělení rozpočtu TCM od rozpočtu
KM. Částka, která byla pro TCM pro rok 2014 vyčleněna, vychází z předpokládané
spoluúčasti 30%. Předpokládám, že příjem z dotace pro TCM bude stejný jako v roce 2013 –
56 tis. Kč a z vlastních zdrojů tedy musíme přidat dalších 24 tisíc Kč.
Pokud jde o další položky, dochází k navýšení částky na odměny pro VV (rozšíření
o 2 členy) a k rozšíření o odměny vedoucím skupin soutěží družstev (kteří by měli zajistit
včasné zveřejňování výsledků soutěží družstev na webu ŠS ČR). Dochází rovněž k nárůstu
výdajů pro KM, protože ceny pro soutěže mládeže byly v loňském roce nakoupeny z dotace
z MŠMT. Pro malý zájem nepočítáme s organizací přeboru Prahy družstev v bleskové hře
na diktát.
Rozpočet je opět předkládán jako schodkový. Pokud by měl být vyrovnaný, musely by být
členské příspěvky z 80/40 Kč v příštím roce zvýšeny na 100/50 Kč. Vzhledem k tomu, že PŠS
má na svém účtu poměrně velkou rezervu, není třeba příspěvky navyšovat. Jak jsem již
opakovaně konstatoval, můžeme nějakou dobu hospodařit se schodkovým rozpočtem.
Musíme však počítat s tím, že krajské příspěvky bude v budoucnu zapotřebí zvýšit na úroveň,
která umožní mít vyrovnaný rozpočet. Určitou rezervu v odhadované výši cca ročního
rozpočtu mít musíme už proto, že pokud dostaneme prostřednictvím ŠS ČR státní dotaci,
musíme vše nejprve zaplatit z vlastních zdrojů a teprve poté je nám proplacena.
Příloha:
Návrh rozpočtu PŠS na rok 2014

V Praze dne 2.12.2013

Jan Kovář,
hospodář PŠS

