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Zpráva o činnosti Revizní komise Šachového svazu České republiky 

 
Revizní komise ŠSČR (RK) pracovala v roce 2011 po poslední konferenci ve složení: 

Předseda: Ing. Milan Paulovič, mobil: +420 776 290 351, e-mail: 64mipa@email.cz 

1. místopředseda: RNDr. Josef Novák, CSc., mobil: +420 603 436 406, e-mail: 

taxnovak@gmail.com 

místopředseda: Jaroslav Fuksík, 783 73 Grygov 337, byt/fax: 685 393 327, mobil: +420 608 364 

664, e-mail: a64@proclient.cz 

místopředseda:  Ludvík Linart, Výškovická 182, 700 30 Ostrava, mobil: +420 739 596 508, e-mail: 

ludek.linart@seznam.cz 

místopředseda: Ing. Miroslav Pavlíček, mobil: 602 259 322, e-mail: mirpavl.esab@centrum.cz 

 

Předseda RK byl zván na schůze VV ŠSČR, kterých se dle možností zúčastňoval a měl dispozici 

aktuální jednací materiály a přístup k zápisům ze schůzí.  

 

Celkem se uskutečnily 3 schůze RK. První schůze se konala 25. a 26. 11. 2011 v Ostravě za 

účasti předsedy RK, p. Kniezkové, p. Linharta a druhý den také p. Kořínka (předseda SMŠS). Na 

předposlední schůzi RK dne 7. 2. 2012 v Praze na Strahově byla prověřována účetní závěrka za 

rok 2011, tj. výkaz zisku a ztrát, rozvaha a obraty na jednotlivých účtech. V průběhu ledna 2011 

bylo zkontrolováno vyúčtování dotací a oprávněnost jejich použití na reprezentaci, dotace na 

sportovně talentovanou mládež. Po prostudování předložených neúplných materiálů bylo 

požádáno o doplnění následujících věcí:  

To, co je nutně potřeba k účetní závěrce 2011: 

- účtovat o předpisech (např. Kooperativa si myslím, že je zaúčtována podle platby) 

- rozdělit pro přehlednost analyticky mzdy na mzdy vlastních zaměstnanců a na dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 

- u mezd prověřit podpisy Prohlášení o zdanitelných příjmech… 

- v rozvaze chybí zcela všechny majetkové účty 

- u výsledovky chybí počáteční stavy při převzetí účetnictví od ČSTV 

- pokladna i obraty v ní jsou na haléře?  

- nemůže být nulová, když existují podle čerpání rozpočtu poskytnuté zálohy 

- chybí inventarizace majetku svazu a pokladny (obou pokladen) 

- chybí dokladová inventarizace účtů 

- po zaúčtování všech operací by RK požadovala obratovku a hlavní knihu svazu (i za 1. pololetí 

2011) a výkazy v Kč dle vyhl. 504/2002 Sb., v platném znění v elektronické podobě. 

Třetí, operativní schůze proběhla v Turnově dne 19. 2. 2012 za účasti předsedy RK a p. Fuksíka. 

 

Při kontrolní a revizní činnosti byly prověřovány z hlediska věcného a přípustnosti účetních 

operací vybrané účetní doklady uložené na sekretariátech ŠSČR (Praha + Ostrava) a s tím 
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související i neúčetní dokumentace uložená na svazu. Z hlediska účetních předpisů a provádění 

finančních operací nebyly shledány žádné nedostatky. Na dobré úrovni je i účtování jednotlivých 

účetních případů ve vazbě na vedení účetnictví. 

 

Hospodářský výsledek roku 2011 je účetní zisk + 768 435, 24 Kč. 

 

Posuzováno bylo i celkové dodržování schváleného rozpočtu na rok 2011 ve vazbě na jednotlivé 

skutečné náklady akcí. Z hlediska věcného byly posuzovány některé skutečnosti a záležitosti, 

které jsou uvedeny dále a které RK doporučuje konferenci a VV ŠSČR řešit a dále se jimi zabývat 

v dalším období: 

1. Provést v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou pro neziskové organizace 

inventarizaci majetku, všech pokladen, závazků a pohledávek za rok 2011, inventurní soupisy 

majetku a dokladové inventury jednotlivých účtů pak projednat a schválit na jednání VV ŠSČR 

a toto uvést do zápisu z jednání. 

2. RK i nadále doporučuje zveřejňovat stav hospodaření na webových stránkách svazu 

3. RK po kontrole hospodaření doporučuje, aby byl v účetních dokladech vždy uváděn přímý 

odkaz na příslušné smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR, které je uvedeno zápisech (číslo), 

apod. Vzhledem k pozdnímu doručení čerpání rozpočtu 2011 není možno doporučit schválení. 

4. RK při jednání dne 7. února 2011 konstatovala věcně nepřipravený návrh rozpočtu na rok 

2012 a požadovala jej dopracovat na bezprostředně navazující schůzi VV ŠSČR. V této 

souvislosti nedoporučuje dnešní konferenci nově předložený návrh rozpočtu 2012 ke 

schválení, neboť nové materiály byly RK doručeny až 2 dny před konferencí … 

5. Pozitivně bylo hodnoceno zlepšení mediálního obrazu šachového svazu zejména díky pořadu 

„V šachu“ na ČT4 a prezentaci akcí na internetu, ale zatím bez výrazné souvislosti s přímou 

finanční podporou 

6. Doporučuje se opět vydat aktuální Ročenku ŠSČR s distribucí před losovacími schůzemi 

soutěží družstev. 

7. Dále se doporučuje věnovat větší pozornost webovým stránkám svazu a tyto pravidelně 

aktualizovat a dbát na vyváženost informací z jednotlivých krajů a všech oblastí činnosti 

svazu. 

Závěr: 

I. RK není dle stanov oprávněna vstupovat do výkonné moci výkonného výboru, ale 

pouze upozorňovat na zjištěné nedostatky a problémy a vyjadřovat se k čerpání 

rozpočtu a hospodaření svazu. 

II. RK doporučuje dnešní konferenci schválit činnost VV ŠSČR v roce 2011 

III. RK děkuje členům VV ŠSČR a zaměstnancům svazu za vstřícnou a operativní 

spolupráci v minulém roce. 

 

Havlíčkův Brod, dne 25. 2. 2012   Za RK předseda:  Ing. Milan Paulovič, v.r. 


