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Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 
na základě vyhodnocení činnosti Šachového spolku Železné hory. Výroční 
zpráva byla schválena Členskou schůzí spolku, která se konala dne 12. 10. 2016 
ve Chvaleticích. 
 
1. Obecné informace o organizaci                  
Název:  Šachový spolek Železné hory 
Sídlo:  Na Stráni 248, 281 26 Týnec nad Labem  
IČ:  037 78 304    
Právní forma:  spolek  
Spisová značka:  L 61806, vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Šachový spolek má hlavní svoji činnost vymezenou stanovami, tj. sdružuje 
zájemce o šachovou hru, a především se zabývá výukou a tréninkem mládeže 
v šachových kroužcích. 
Navazuje na činnost šachového oddílu TJ Energetik Chvaletice, z TJ se založením 
spolku osamostatnil. 
 
Nejvýznamnější činnost v roce 2015: 

- Probíhala výuka v šachových kroužcích (Chvaletice 2x, Týnec nad Labem, 
Ronov nad Doubravou 2x, Třemošnice 2x, Břehy u Přelouče) 

- Probíhal individuální trénink jednotlivců 
- Účast mládeže na turnajích, pořádaných Pardubickým šachovým svazem i 

Šachovým svazem ČR 
- Účast v soutěžích družstev, pořádaných Pardubickým šachovým svazem 
- Uspořádání týdenního letního soustředění mládeže (Šajtava v Orlických 

horách) 
- Uspořádání MČR škol v šachu, kategorie 1.-5. třída (Kraskov) 
- Uspořádání Chvaletické šachové olympiády (seriál turnajů pro mládež do 

15 ti let) 
 
Spolek se v roce 2015 nevěnoval žádné vedlejší činnosti. 

3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem Šachového spolku Železné hory je Členská schůze. 
Statutárním orgánem je tříčlenná Rada Šachového spolku. 
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4) Členská základna          

Šachový spolek Železné hory evidoval k 31. 12. 2015 celkem 44 členů, kteří jsou 
kromě členství ve Spolku také registrovanými hráči Šachového svazu ČR. Z toho 
bylo 36 členů do 18-ti let a 8 dospělých. 
 

5) Hospodaření organizace  

Šachový spolek Železné hory v průběhu roku financoval svoji činnost 
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy (obce Třemošnice, 
Týnec nad Labem, Ronov nad Doubravou, Chvaletice, Kněžice), dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje a darů od soukromých subjektů.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření +9857,18 Kč.  
 
K 31. 12. 2015 nemá Spolek žádné pohledávky ani závazky.  
 
Majetek spolku k 31. 12. 2015: 16x digitální šachové hodiny, 1x nástěnná 
magnetická šachovnice, 7x šachové figury, 5x šachovnice.  
 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v příloze této výroční zprávy: 
 
Příloha č. 1 – Zpráva o účetnictví za rok 2015  
 
 
 
 
Vypracoval Ing. Ondřej Jareš, předseda Rady spolku 


