
Zpráva Revizní komise Šachového svazu ČR 
 

Revizní komise ŠSČR na svém jednání  10.2.2015 v souladu se stanovami projednala výsledky 
své kontrolní činnosti za účelem zpracování zprávy pro VV a konferenci ŠSČR.  
 

Revizní komise úozitivně vyhodnotila plnění rozpočtu, kde především příjmová složka byla 
naplněna, na čemž se podílely i členské příspěvky. Pozitivně hodnotila i výši disponibilních zdrojů 
ŠSČR, kdy na bankovních účtech k datu účetní závěrky je uložena částka téměř 10 mil. Kč.  
 

Pokud se týká účetní závěrky ŠSČR k 31.12.2014 musí konstatovat, že tato je zatím ve fázi 
zpracování. Předložené výkazy nemají zatím svoji zákonnou formu dle přílohy č. vyhl č. 504/2002 Sb., 
kterou se provádí zákon o účetnictví pro nepodnikatele. S ohledem na zákonný termín pro podání 
daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pak nejsou dosud zaúčtovány podklady pro toto 
daňové přiznání, ale s ohledem na výši členských příspěvků a darů, které jsou od daně z příjmů 
osvobozeny. Lze předpokládat, že výše daňové povinnosti k DPPO za rok 2014 bude nulová.  
 

Revizní komise kvituje, že návrh rozpočtu na rok 2015 byl zpracován i jako vyrovnaný, a že 
vytváří prostor pro posílení profesionality v rámci činnosti ŠSČR např. v posílení sekretariátu dalšími 
pracovníky, když rozpočtové navýšení je plánováno v přepočteném stavu o cca 1 a ¼ zaměstnance, 
tedy s možností nástupu dvou nových pracovníků, například jednoho od 1.4.2015 a druhého od 
1.7.2015, případně jinak v návaznosti na rozhodnutí a úkoly stanované orgánům ŠSČR, které budou, 
nebo mohou být stanoveny konferencí ŠSČR 27.2. – 28.2. Revizní komise ŠSČR doporučuje 
v návaznosti kontrolní činnosti, aby bylo zřízeno jedno konkrétní místo pro uložení veškerých smluv 
ŠSČR, zajištěn jejich soupis v návaznosti na očíslování smluv v přirozené neduplicitní řadě přirozených 
čísel a zajištění a dále, aby byla k dispozici taková verze smluv, kde budou originály smluv převedeny 
do elektronické podoby. CRK dále doporučuje, aby byly zpracovávány měsíční přehledy z účetnictví 
v rozsahu hlavní knihy, a to i s přihlédnutím k § 12 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví, a to nejen 
v rozsahu nejen výsledkových, ale i rozvahových účtů. Dále doporučujeme, aby členové Výkonného 
výboru, i členové RK měli možnost nahlížet do účetnictví dálkovým přístupem, pokud jsou k tomu 
přiměřeně vybaveni bez možnosti jakýchkoli změn v účetních a navazujících datech.  
 

Dále se revizní komise zabývala plněním usnesením konference ze dne 28.2. – 1.3.2014 
v Havlíčkově Brodě, k čemuž vypracoval a předložil výkonný výbor samostatnou zprávu.  
 

Revizní komise akceptovala vyhodnocení výkonného výboru s výjimkou posouzení pozitiv a 
negativ zřízení rozhodčího orgánu. V této věci musí konstatovat, že vyjádření Výkonného výboru ŠSČR 
nehodnotí pozitiva a negativa, ale pouze naznačuje nedostatek odborníků v rámci šachového svazu 
pro tuto činnost, když v současné době není odpovídajícím způsobem obsazena ani legislativní 
komise a dále ukazuje způsob řešení u ČOV, kde rozhodčí orgán je na odborně velmi vysoké úrovni. 
Protože příslušná část materiálů nemá dle názoru Revizní komise charakter splnění úkolu uloženého 
konferencí, doporučuje Revizní komise konferenci, aby úkol ponechala v platnosti.  
 

Revizní komise neměla zatím možnost prověřit detailněji čerpání jednotlivých dotací, a to i 
přesto, že předseda v souladu s požadavky poskytovatele dotace MŠ ČR připojil svůj podpis 
k vyúčtování jednotlivých dotací, to však pouze v návaznosti na přehledy výsledkových účtů, které 
navazovaly na výši dotace a spoluúčast ŠSČR. Kontrola, kde dojde k posouzení vybraných účetních 
dokladů souvisejících s čerpáním dotace bude předmětem činnosti RK v průběhu letošního roku.  
 

Revizní komise požádala Výkonný výbor o doplnění dalšího bodu jednání konference, a to volby 
jednoho člena RK, když jeden její člen, a to p. Miroslav Pavlíček oznámil odstoupení ze své funkce 
v lednu 2015. Revizní komise měla za to, s ohledem na blížící se konferenci, že není vhodné využít 



možnost kooptace, ale že nejvhodnějším způsobem doplnění revizní komise je navržení volby člena 
revizní komise konferenci.  
 

Na závěr své zprávy chce Revizní komise poděkovat jak členům výkonného výboru za dobrou 
spolupráci, tak především pracovníkům sekretariátu ŠSČR za součinnost při přípravě podkladů i 
organizace jednání RK ŠSČR. 
 
Zpracoval: Ing. Zdeněk Urban 
Revizní komise schválila na svém jednání 10.2.2015 
 


