
 
 

 

 

Zpráva o plnění úkolů Konference ŠSČR 2016 

Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR zapracovat připomínky Revizní komise ŠSČR do legislativy a činnosti 

ŠSČR. 

1. Příloha účetní závěrky musí odpovídat požadavkům § 30 vyhl. 504/2002 Sb., v platném znění, 

kterou se provádí zákon o účetnictví pro neziskový sektor. 

Příloha pro rok 2016 byla v příslušných částech doplněna a upravena. 

2. RK ŠSČR navrhuje VV ŠSČR upravit, zpracovat a schválit vnitřní směrnice pro oběh účetních 

dokladů, evidenci majetku, inventarizaci, používání prostředků ICT (licence), pro benefity 

zaměstnanců (stravenky, penzijní připojištění), dále pak směrnici pro časové rozlišení nákladů, pro 

rozdělení nákladů na hlavní a jinou činnost a další. 

Souvisí s celkovou revizí legislativy. Nebylo provedeno, neboť navazuje na ekonomickou směrnici a ta 

by měl navázat na změny struktury svazu. Revize legislativy by měla být jednou z priorit nového 

vedení svazu. 

3. RK ŠSČR i nadále doporučuje, aby na všech jednotlivých účetních dokladech byl vždy uváděn přímý 

a jednoznačný odkaz na příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR, které je uvedeno v zápise 

(číslo zápisu a bod), apod.  

Do účetních dokladů se to obvykle uvádí. U každého účetního dokladu je v účetnictví uváděna tzv. 

činnost, což je údaj odkazující na příslušnou položku rozpočtu, kde byl příslušný výdaj schválen. 

4. RK ŠSČR požaduje před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2015 zaslání všech konečných 

sestav účetní závěrky. 

Bylo splněno. 

5. RK ŠSČR po projednání na své poslední schůzi konstatovala věcně dobře připravený návrh rozpočtu 

na rok 2016 v části příjmové (předpoklad) i výdajové.  

6. V návrhu rozpočtu jsou podrobně uvedeny výdaje na jednotlivé kapitoly a podkapitoly (akce). V 

této souvislosti doporučuje RK dnešní konferenci návrh rozpočtu ke schválení (ztráta 575.000,- Kč), i 

když není zcela znám stav a rozsah dotací z MŠMT na rok 2016.  

7. RK ŠSČR doporučuje dořešit v roce 2016 zaúčtování částky od ČOV z výtěžku loterií. 

Bylo řešeno s daňovou poradkyní, která zpracovávala přiznání daně z příjmů právnických osob ŠSČR.  

8. RK ŠSČR doporučuje průběžně podle přijatých změn ve VV aktualizovat zápisy ve spolkovém 

rejstříku vedeném MS v Praze, dodat do Sbírky listin zápis z konference v roce 2015 i dnešní 



 
 

 

 

konference a sledovat činnost pobočných spolků ve vztahu k tomuto Zápis z Konference ŠSČR 2016 - 

4/12 rejstříku.  

Aktualizace ŠSČR ve Spolkovém rejstříku byla provedena podle skutečnosti včetně zaslání dokumentů 

do Sbírky listin. S krajskými svazy probíhá spolupráce při aktualizaci pobočných spolků.  

9. RK ŠSČR oceňuje snahu VV ŠSČR jednat transparentně, zároveň však vnímá nedostatky v legislativní 

oblasti. Jedná se o poslední období současného VV ŠSČR a mnoho záměrů je pouze deklarováno a 

tudíž rozpracováno nebo jejich příprava zůstala po čase zcela zastavena. RK ŠSČR doporučuje 

aktualizaci všech záměrů a vytvoření přehledu připravovaných legislativních změn. Zároveň RK ŠSČR 

upozorňuje, že v rámci urychlení standardních postupů nemohou být upřednostněny skupinové 

zájmy. 

VV ŠSČR vnímá nedostatky v legislativní oblasti. Návrhem do budoucna je opuštění konceptu 

centrálního legislativního orgánu, kdy by předpisy připravovali správci jednotlivých úseků.  

 

Přehled záměrů a připravovaných legislativních změn 

Stanovy 

 záměr otevření ŠSČR individuálním členům a řešení oddílů, které nejsou spolky – odloženo pro 

nedostatek personální kapacity 

 sympatizanti ŠSČR – rozvoj kategorie zrušen vzhledem k vývoji dotační politiky zaměřené nově 

pouze na aktivní sportovce 

Organizační řád 

 potřebná novelizace odložena po úpravě Stanov 

Ekonomická směrnice 

 potřeba nového předpisu trvá – odloženo pro nedostatek personální kapacity 

Soutěžní řád 

 nehrající rozhodčí při zápočtu na FRL (požadavek FIDE) 

 zjednoznačnit povinnost KŠS pořádat KP všech kategorií 

 použití přílohy G pravidel, aby nemuseli pořadatelé výslovně vzpomínat v rozpisech 

 vylepšit úpravu rozpisu (problém propozic) 

Registrační a přestupní řád 



 
 

 

 

 zjednodušit a vyjasnit přestupy 

 zvážit možnost cizince být na 3 soupiskách (návrh Kropík, STK PŠS) 

 změna přestupního termínu od 1. 7. (návrh KM ŠSČR v souvislosti s květnovými a červnovými 

MČR) 

 zrušení on-line členství 

 vyjasnit postavení člena, jehož oddíl přestal být členem ŠSČR (není uvedeno jak důvod 

ukončení členství) 

 upravit registrační období do konce února následujícího roku – aby bylo jasno, kdo je v lednu 

a únoru členem – např. otázky pojištění, turnaje v tomto období atd. 

Statut rozhodčích 

 vrácen VV k dopracování, předpokládá se schválení v r. 2017 

Koncepce 

 zpracované koncepce nebyly schváleny VV a nejsou tedy platné. Nevyvolaly ani důležitou 

veřejnou a odbornou debatu. V jednotlivostech je ale průběžně předkládáno a schvalováno. 

Skupinové zájmy 

 není bohužel jasné, co má RK na mysli. 

Úkol pro TMK ŠSČR: Uspořádat v roce 2016 více než 1 seminář trenérů. 

Jeden trenérský seminář (Konference pro trenéry šachu) proběhl 15. května v Havlíčkově Brodě. Další 

tři proběhly formou webinářů v termínech 20. října, 10. listopadu a 8. prosince. 

 

 


