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Zpráva o činnosti Revizní komise Šachového svazu České republiky 

 

       Revizní komise v roce 2015 po poslední konferenci pracovala ve složení (abecední 

pořadí, bez titulů): Ludvík Linhart, Alena Mrkvičková,  Josef Novák, Miloslav Partl, Zdeněk 

Urban (předseda). 

Celkem od poslední konference se uskutečnily 4 schůze RK.  

Na jednání CRK dne 9.4.2015 bylo projednáno přiznání k DPPO za rok 2014. 

Doporučení a zjištění CRK k účetní závěrce za rok byla zohledněna a přiznání k DPPO za rok 

2014 ŠS ČR z. s. bylo v červnu 2015 podáno s daňovou povinností ve výši 0 Kč, 

 Na poslední schůzi RK dne 9. 2. 2016 v Praze za účasti hospodáře ŠSČR byla prověřena 

účetní závěrka, tj. výkaz zisku a ztrát, rozvaha a obraty na jednotlivých účtech, soupisy 

závazků a pohledávek k 31.12.2015.  

RK měla k dispozici i čerpání rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2016. 

V průběhu ledna bylo kontrolováno vyúčtování dotací a oprávněnost jejich použití na 

reprezentaci, dotace na sportovně talentovanou mládež 

Předseda RK ŠSČR měl k dispozici zápisy z jednotlivých zasedání Výkonného výboru 

ŠSČR a byl průběžně zván na schůze VV ŠSČR a drtivé většiny se zúčastnil. Poznámky a 

připomínky RK byly průběžně řešeny s VV. 

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

účetních operací vybrané účetní doklady ŠSČR a s tím související i neúčetní dokumentace 

uložená na svazu. Z hlediska účetních předpisů a provádění finančních operací nebyly 

shledány žádné závažné nedostatky. Účtování jednotlivých účetních případů ve vazbě na 

vedení účetnictví je na dobré úrovni. 

     Hospodářský výsledek roku 2015 je účetní zisk 1 097.552,- Kč.  

     Posuzováno bylo i celkové dodržování schváleného rozpočtu na rok 2015 (schválený 

rozpočet konferencí a po úpravách VV na rok 2015 byla ztráta 40.000,- Kč ve vazbě na 

skutečné náklady jednotlivých akcí. 

     Z hlediska věcného byly posuzovány některé skutečnosti a záležitosti, které byly zjištěny 

při revizní činnosti v roce 2015 a které jsou uvedeny dále. RK ŠSČR doporučuje VV ŠSČR 

řešit a zabývat se jimi v dalším období: 

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

v platném znění, kterou se provádí zákon o účetnictví pro neziskový sektor. 

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. 

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.   

4) RK ŠSČR požaduje před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2015 zaslání 

všech konečných sestav účetní závěrky.  

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

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 rejstříku. 

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  

 

Závěr:   

1) RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 

2015.  

2) RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 

2016.  

 

V Praze, dne 27. února 2016    


