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Zpráva o činnosti Revizní komise Šachového svazu České republiky 
 
       Revizní komise v roce 2012 pracovala ve složení:  

Jaroslav Fuksík, Ludvík Linart, RNDr. Josef Novák CSc., Ing. Milan Paulovič 
(předseda), Ing. Miroslav Pavlíček 

Celkem od poslední konference se uskutečnily 3 schůze RK. Na poslední schůzi RK dne 
18. - 19. 3. 2013 v Ostravě byla prověřena účetní závěrka, tj. výkaz zisku a ztrát, rozvaha a 
obraty na jednotlivých účtech a inventurní soupisy majetku a dokladová inventura. 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 některých se zúčastnil. 
     Při kontrolní a revizní činnost byly prověřovány z hlediska věcného a přípustnosti účetních 
operací všechny 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. Na dobré úrovni je i účtování jednotlivých účetních případů ve vazbě na 
vedení účetnictví. 
     Hospodářský výsledek roku 2012 je účetní zisk +3 772.142 Kč.  
     Posuzováno bylo i celkové dodržování zatím neschváleného schváleného rozpočtu na rok 
2012 ve vazbě na skutečné náklady jednotlivých akcí. 
     Z hlediska věcného byly posuzovány některé skutečnosti a záležitosti, které byly zjištěny 
při revizní činnosti v roce 2012 a které jsou uvedeny dále. RK ŠSČR doporučuje konferenci a 
VV ŠSČR řešit a zabývat se jimi v dalším období: 

1) RK ŠSČR navrhuje VV ŠSČR zpracovat a schválit vnitřní směrnice pro benefity 
zaměstnanců (stravenky, penzijní připojištění), dále pak směrnici pro časové rozlišení 
nákladů, pro rozdělení nákladů na hlavní a jinou činnost a další. 

2) RK ŠSČR i nadále doporučuje, aby na všech jednotlivých účetních dokladech 
uložených v účtárně svazu byl vždy uváděn přímý a jednoznačný odkaz na příslušné 
smluvní ujednání, rozhodnutí VV ŠSČR, které je uvedeno v zápise (číslo zápisu a 
bod), apod.  

3) Doporučuje se upřesnit smlouvy na pořad „V šachu“ a smlouvu o výpůjčce s AVE. 
Rovněž se doporučuje provést v souladu s právními předpisy vyřazení nepotřebného 
majetku. 

4) RK ŠSČR doporučuje, aby stav hospodaření byl i nadále čtvrtletně zveřejňován na 
webu ŠSČR. Nebylo akceptováno doporučení již v minulé zprávě RK … 

5) RK ŠSČR po projednání na své poslední schůzi konstatovala věcně dobře připravený 
návrh rozpočtu na rok 2013 v části příjmové (předpoklad) i výdajové. V návrhu 
rozpočtu jsou podrobně uvedeny výdaje na jednotlivé kapitoly a podkapitoly (akce). 
V této souvislosti doporučuje dnešní konferenci návrh rozpočtu ke schválení. 

6) Pozitivně je nutno hodnotit i zlepšování mediálního obrazu ŠSČR, především díky 
pořadu „V šachu“ a prezentaci akcí na internetu; nedaří se však tento mediální obraz 
převést do přímé finanční podpory ŠSČR; 

7) Doporučuje se vydávání ročenky svazu s distribucí před losovacími schůzemi soutěží 
družstev. 

8) Rovněž se i nadále doporučuje věnovat větší pozornost webovým stránkám ŠSČR a 
tyto pravidelně aktualizovat; rovněž dbát na vyváženost informací z jednotlivých 
oblastí činnosti svazu i z jednotlivých krajů. 
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Závěr:  

1) RK ŠSČR není dle stanov oprávněna vstupovat do výkonné pravomoci 
výkonného výboru, ale pouze upozorňovat na zjištěné nedostatky a problémy 
a vyjadřovat se k návrhu a čerpání rozpočtu a celkovému  hospodaření svazu. 

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

3) RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit činnost VV ŠSČR v roce 2012. 

4) RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 
2012.  

5) RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 
2013.  

6) RK ŠSČR děkuje VV ŠSČR a jeho zaměstnancům za vstřícnou a operativní 
spolupráci v minulém funkčním období. 

 
Přehled hospodářského výsledku a stavu financí za posledních 11 let: 
 

ŠSČR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
HV ř. 10 
DPPO (+)956.313,- (+) 437.036,- (+)114.223,- (+)33.750,- (-) 472.840,- (-) 687 932,- (-) 645.321,- 
Hotovost 
k 31.12. 82.040,-  55.746,- 27.325,- 40.782,- 63.768,- 52.752,- 38.972,- 
Banky k 
31.12. 3 791.062,- 3 963.640,- 4 245.729,-- 3 567.912,- 3 845.695,- 2 878.996,-   2 586.218,- 

 

ŠSČR 2009 2010 2011 2012 
HV ř. 10 
DPPO (-) 403.217,- (+) 1 033.618,- (+) 955 193,-  (+) 3 772.142,-  
Hotovost 
k 31.12. 51.850,- 94.759,- 55.846,- 72.059,- 
Banky k 
31.12. 2 207.091,- 2 576.807,- 3 534.908,- 7 537.344,- 

 
Náměty k veřejné diskusi pro delegáty konference: 

1. STK neopověděla na žádost RK na poskytnutí materiálů v kauze extraligového zápasu 
Turnov vs. Lysá nad Labem ze dne 15. února 2012 

2. Není vyřízeno odvolání viz. úkol VV ŠSČR 71/1 z června 2012 
3. Kauza nesouhlasu ŠK Lípa s rozhodnutím VV ŠSČR … 
4. Stanovení termínu konference obecně vždy v prvním pololetí běžného roku (OŘ) 
5. Smlouvy s AVE kontaktem, s pořadatelem závěrečného trojkola extraligy v Ostravě … 
6. On line aréna – financování 
 
V Havlíčkově Brodě, dne 6. dubna 2013  Za RK ŠSČR: Ing. Milan Paulovič, v.r. 


