Sdružení korespondenčního šachu v České republice
Příloha Zápisu č. 8/1

Zpráva o činnosti v ekonomickém úseku v letech 2001–2004
(Tato zpráva je koncipována jako příspěvek do zprávy předsedy pro Shromáždění delegátů
dne 10. 11. 2004 v Třebíči. Předpokládá se, že ve zprávě předsedy bude navazovat na již
dříve popsaný vztah mezi SKŠ a Unií KŠ.)

Ještě na počátku sledovaného období se narůstající krize vztahů mezi SKŠ ČR
a Unií KŠ ČR negativně odrážela do ekonomické stránky činnosti SKŠ. Na činnost
korespondenčních šachistů bylo již i v předchozích letech přispíváno se strany ČSTV
a MŠMT ročními částkami, které se odvíjely od počtu členů. Při paralelní existenci
SKŠ a Unie se pochopitelně množiny členů obou organizací překrývaly, tzn., že
existovali hráči, kteří hráli v obou organizacích. Financující orgány byly s touto
skutečností srozuměny a nehodlaly přispívat na činnost takovýchto hráčů duplicitně.
Požadovaly, aby ohledně hráčů s paralelním členstvím v obou organizacích došlo
mezi SKŠ a Unií k dohodě o odstranění zmíněných duplicit. Zdánlivě šlo o celkem
jednoduchou dohodu, dle které by se množina duplicitních hráčů rozpůlila a každá
z obou organizací by si pro případ financování činnosti započetla např. polovinu
z počtu těchto duplicitních hráčů. Protože však Unie byla financována odlišným
způsobem v napojení na Moravskoslezský šachový svaz, neměli vrcholoví
funkcionáři Unie žádnou motivaci a ochotu k tomu, aby se na systému zápočtu
duplicitních členů se SKŠ dohodli.
Korigovaný seznam akceptovatelný se strany ČSTV nebylo naše Sdružení, bez
spolupráce či dohody s Unií, schopno předložit a tak se až do roku 2000 SKŠ ČR
muselo spokojit s příspěvky se strany MŠMT a ČSTV řádově desetitisícovými.
Schodek ve financování tak byl přechodně saturován z úspor, tzn. ze zůstatku na
účtě z předchozích období. Problém automaticky zanikl tím, jak se funkcionáři Unie
rozhodli činnost Unie v roce 2001 ukončit. Od té doby až do současnosti přispívá
ČSTV do rozpočtu SKŠ ČR prostřednictvím rozpočtu Šachového svazu České
republiky, který nám příspěvek vypočtený v závislosti na velikosti členské základny v
alikvotní výši přeúčtovává. V roce 2003 tak činil roční příspěvek ŠSČR Kč 139.034
Kč. Ve výši o něco málo menší se předpokládá příspěvek i za rok 2004, přičemž
zálohu ve výši 60.000 Kč jsme již obdrželi a doplatek příspěvku pro rok 2004 by nám
měl být dle plánu vyplacen v 1. polovině roku 2005.
Na straně příjmů naší organizace jsou dalšími podstatnými položkami členské
příspěvky a turnajové poplatky. Členské příspěvky jsou v současné době stanoveny
ve výši Kč 100,- za rok.
V minulosti existoval a teoreticky ještě stále existuje další zdroj příjmů, a to
dotace Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy za medailové výsledky ve
vrcholových světových soutěžích. V r. 2001 jsme takto obdrželi 30.000,- Kč za
bronzové umístění Jiljího Bureše v ME jednotlivců a v předchozím období v r. 2000
ještě také 24.000,- Kč za dělené první místo v 11. korespondenční olympiádě.

V poslední řadě zmiňme příjmy od sponzorů. Od sponzora, který si nepřál být
jmenován, byly dotovány ceny 15. (rozšířeného) finále přeboru republiky jednotlivců.
Příjmy od sponzorů se však uplatnily zejména při financování kongresu ICCF, který
se uskutečnil v říjnu roku 2003 v Ostravě. Zde se od sponzorů, na základě výzvy
uveřejněné v mediích i na základě osobní angažovanosti zejména člena ŘK SKŠ J.
Canibala, podařilo dát dohromady úctyhodných bezmála 380.000 Kč. Započteme-li i
další mimořádné příjmy včetně spíše symbolického příspěvku se strany ČSTV ve
výši 15.000 Kč, pak při více než půlmilionových nákladech (přesně 512.160 Kč) byla
pokladna SKŠ kongresem zatížena pouze objemem 100.714 Kč, což je nesporný
úspěch.
Na druhé straně rozpočtové tabulky, tzn. na straně výdajové, jsou zejména
příspěvky na činnost mezinárodní organizace korespondenčních šachistů ICCF,
jejímž jsme členy, dále financování režijních nákladů spojených s pořádáním schůzí
řídící komise SKŠ, setkání reprezentantů a rozhodčích. V minimální míře jsou
financovány výdaje rozhodčích a reprezentantů ve vrcholových soutěžích družstev,
kterým jsou na základě vyúčtování hrazeny prakticky pouze poštovné. Po zrušení
časopisu korespondenčních šachistů KorŠach financujeme prostor nám vyhrazený
rubrikou korespondenčních šachistů v magazínu ŠachInfo. V roce 2003 jsme
vydavateli ŠachInfa takto zaplatili 40.500 Kč. SKŠ ČR nemá placené funkcionáře,
všichni členové Řídící komise i dalších komisí, jakož i rozhodčí, pracují bez nároku
na mzdu – se dvěma výjimkami: odměna je vyplácena webmasterovi (v současné
době je to 500 Kč za měsíc) a redaktorovi našich stránek v ŠachInfu, jehož odměna
je pro rok 2004 rozpočtována ve výši 7.500 Kč.
Vyúčtování příjmů a nákladů v jednotlivých letech sledovaného období 2001 až
2004, jakož i vyúčtování příjmů a nákladů kongresu ICCF v r. 2003 v Ostravě, jsou
přílohami této Zprávy o činnosti. Co říci k uvedené strohé řeči čísel.
Tak jako asi ve většině zájmových nevýdělečných organizací je financování
činnosti postaveno na základech daných jednak členskými příspěvky a dále pak
dotací od státu. Neznáme přesný klíč, na základě kterého je stanovena výše
příspěvku státu na jednoho člena té které organizace – pokud takovýto klíč vůbec
existuje. Tak či onak, buďme vděčni za to, že dotace jsou a věřme, že budou
existovat i nadále. A protože jsou postaveny v závislosti na počtu členů, měli bychom
mít zájem na tom, aby přirozený trend směrem k ubývání členů vyžívajících se
v zájmové činnosti se v případě naší organizace zpomalil, ne-li zastavil. Masívní
rozšíření internetu jakož i postupný přechod na moderní způsob komunikace mezi
soupeři prostřednictvím internetového centrálního serveru může k oživení zájmu o
šachovou hru na dálku přispět.
Samozřejmě neexistuje organizace, kde by se nedalo utratit více, pokud by i na
příjmové straně bylo více peněz. Rozhodně bychom byli rádi, kdybychom si mohli
dovolit odměňovat alespoň v minimální míře funkcionáře, kteří pracují ve svém
volném čase a jejichž obětavost je příslovečná. Rozhodně dlužíme vrcholovým
reprezentantům něco jako technický servis – v naší branži spočívající především
v hardwarovém, softwarovém, databázovém a vůbec celkově informačním vybavení.
Pohroužíme-li se však do reality financí, jsme povinováni především snažit se o
sestavování co nejvyrovnanějšího rozpočtu, a skromné úspory které jako organizace
máme se snažit uchovat pro případ nepředvídaných událostí.
Naštěstí korespondenční šach nikdy nepatřil a zatím ještě nepatří k odvětvím,
kde by se hrálo především o peníze. Špičkové i řadové hráče motivuje především

krása hry samotné, v čemž je určitá záruka životaschopnosti tohoto sportu i přesto,
že hráčům nekynou z jejich hry zisky a i přesto, že hráči si z velké části financují
náklady své činnosti ze svého.
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Vyúčtování let 2000–2003
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Vyúčtování kongresu ICCF, Ostrava 2000
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Vyúčtování let 2000–2003
Příjmy

2000

2001

2002

2003

148 075
1 250
44 000
7 780

93 971
4 821
252 000
11 442

137 245
968
144 600
20 027

93 971
10 332
139 034
5 012

41 417
37 000
27 928
31 480
21 856
0
11 524
+29 900

79 151
28 800
31 101
21 723
19 844
0
12 215
+169 400

64 641
31 200
152 157
22 538
37 856
0
13 196
-18 748

79 251
40 500
3 559
38 189
44 937
100 714
50 669
-109 470

Členské příspěvky a startovné
Prodej knih Historie KŠ+ICCF Gold
Příspěvek MŠMT/ČSTV/ŠSČR
Ostatní

Výdaje
Poplatky-úhrady ICCF
Náklady na ŠachInfo
Úhrady – reprezentanti
Úhrady – rozhodčí a funkcionáři
Schůze a shromáždění
Náklady SKŠ na kongres ICCF
Náklady ostatní
Rozpočtový schodek (příjmy/výdaje)
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Vyúčtování kongresu ICCF, Ostrava 2003
Příjmy:
Sponzoři:
SKŠ v ČR:
ČSTV:
Krakov:
Úroky z BÚ:

379.750 Kč
100.714 Kč
15.000 Kč
19.000 Kč
698 Kč
Celkem 515.162 Kč

Výdaje:
Uvítací balíčky:
180.000 Kč
Pronájem sálů:
100.000 Kč
Hotel Atom – ostatní režie celkem: 112.786 Kč
Ostatní náklady:
122.376 Kč
Celkem 515.162 Kč

