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Výroční zpráva Šachového spolku Železné hory za rok 2018  
 

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 na základě 
vyhodnocení činnosti Šachového spolku Železné hory.  

 
1. Obecné informace o organizaci                  
Název:  Šachový spolek Železné hory 
Sídlo:  Studentská 1346, 535 01 Přelouč (Jaroslav Roub)  
IČ:  037 78 304    
Právní forma:  spolek  
Spisová značka:  L 11123, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Šachový spolek má hlavní svoji činnost vymezenou stanovami, tj. sdružuje zájemce o 
šachovou hru. Především se zabývá výukou a tréninkem mládeže v šachových kroužcích, 
pořádáním šachových turnajů a letních soustředění. 
 
Nejvýznamnější činnost v roce 2018: 

- Probíhala výuka v šachových kroužcích (ZŠ Týnec nad Labem, ZŠ Třemošnice, Břehy u 
Přelouče, ZŠ Krakovany, ZŠ Štefánikova Pardubice) 

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

svazem ČR 
- Účast v soutěžích družstev dospělých (KS a KPII), pořádaných Pardubickým šachovým 

svazem 
- Uspořádání týdenního letního soustředění mládeže (Kouty nad Desnou, srpen 2018) 
- Uspořádání 6. ročníku Chvaletické šachové olympiády (seriál 3 turnajů pro mládež do 

15-ti let) 
 

Spolek se v roce 2018 nevěnoval žádné vedlejší činnosti. 

3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem Šachového spolku Železné hory je Členská schůze. Statutárním orgánem 
je tříčlenná Rada Šachového spolku. V současném složení (Ondřej Jareš, Lubomír Šilar a 
Miroslav Tyč) byla zvolena Členskou schůzí v roce 2015. Funkční období je pětileté, příští 
členská schůze tedy bude volební.    
 

4) Členská základna          

Šachový spolek Železné hory evidoval k 31. 12. 2018 celkem 51 členů, kteří jsou kromě 
členství ve Spolku také registrovanými hráči Šachového svazu ČR. Z toho bylo 38 členů do  
18-ti let a 13 dospělých. 
K 25. 2. 2019 má Spolek celkem 58 členů, z toho 13 dospělých. 
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5) Hospodaření organizace  

Šachový spolek Železné hory v průběhu roku financoval svoji činnost především z členských 
příspěvků a dotací.  
 
největší příjmy: 
dotace MŠMT – Program Můj klub 2018  23.500,-  
ŠSČR – podpora šachových kroužků    22.164,- 
dotace město Týnec nad Labem    10.000,- 
členské příspěvky dospělí    4.300,- 
členské příspěvky mládež    21.740,-  
 
největší výdaje: 
platby trenérům za výuku šachových kroužků (Lubomír Šilar, Miroslav Tyč) 
pořádání Chvaletické šachové olympiády (3 turnaje pro mládež) 
platby ŠSČR (členské příspěvky) 
platba za letní soustředění (ubytování a strava) 
 
počáteční stav financí k 1. 1. 2018 
běžný účet 44.922,58 Kč 
pokladna 650,- Kč 
celkem  45.572,58 Kč 
 
konečný stav financí k 31. 12. 2018 
běžný účet 8.194,58 Kč 
pokladna 1.000,- Kč 
celkem  9.194,58 Kč 
 
roční bilance 
celkem  -36.378,- Kč 
 
Organizace ve sledovaném období hospodařila se schodkem 36.378,- Kč. 
  
Majetek spolku k 31. 12. 2018: 16x digitální šachové hodiny, 2x nástěnná magnetická 
šachovnice, 15x šachové figury, 13x šachovnice.  
 
 
Ing. Ondřej Jareš, předseda Rady spolku 
 
 
 
Projednání na členské schůzi 26. 02. 2019 
 
Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí spolku dne 26. 02. 2019. 
 
Hlasování 
přítomno členů Spolku starších 18-ti let: 7 členů a 1 na základě plné moci (z celkových 13) 
hlasovalo pro / proti / zdrželo se: 8 / 0 / 0 


