
 
 
 

Zpráva revizní komise 
 

Revizní komise v roce 2017 po poslední konferenci pracovala ve složení (abecední pořadí, bez titulů): 
Alena Mrkvičková, Josef Novák (předseda), Miloslav Partl, Pavel Růčka, a Radka Slepánková. Tyto osoby 
jsou zapsány po svém souhlasu i ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze. Předseda RK ŠSČR se 
zúčastnil prakticky všech schůzí VV ŠSČR. 
 
Na poslední schůzi Revizní komise (dále jen RK ŠSČR) dne 11. 1. 2018 v Praze byla prověřena závislá 
činnost svazu. Byly zjištěny drobné nedostatky, které budou operativně odstraněny. Současně se RK 
ŠSČR průběžně zabývala čerpáním rozpočtu, když dotace na Program V činnost sportovních svazů byla 
schválena MŠMT až 5. 9. 2017. RK ŠSČR měla k dispozici i čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu 
ŠSČR na rok 2018. 
 
Podle Stanov ŠSČR kontroluje RK ŠSČR zejména plnění usnesení konference a hospodaření a činnost 
Šachového svazu České republiky. Ve vztahu k hospodaření se pak ještě vyjadřuje k čerpání rozpočtu a 
hospodaření ŠSČR a upozorňuje na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy. Zjištěné nedostatky a 
návrhy předložila RK ŠSČR na konferenci ŠSČR 25. 2. 2017 a Výkonnému výboru ŠSČR bylo pod bodem 
V. uloženo zapracovat připomínky RKŠSČR do legislativy a činnosti ŠSČR. 
 
Výše uvedené usnesení konference z 25. 2. 2017 se Výkonnému výboru nepodařilo zcela naplnit 
především v oblasti vnitřních směrnic ŠSČR, a to nejen ve vztahu k oběhu účetních dokladů, ale i k 
dalším oblastem, a to i zásadním, jako je např. evidence majetku, inventarizace a benefity pro 
zaměstnance. RK ŠSČR považuje v této věci neujasněné kompetence. Úkoly nevyplývají dostatečně 
jednoznačně ani z organizačního řádu nebo z nových webových stránek ŠSČR (které je nutno 
dopracovat), kde k náplni činnosti, resp. úkolům nenajdeme prakticky nic. Zpracování, resp. 
dopracování Organizačního řádu je právě tím, co se Výkonnému výboru nepodařilo naplnit (poslední 
úprava Organizačního řádu byla provedena k 3. 12. 2012.  
 
RK ŠSČR proto musí jen potvrdit závěr Výkonného výboru k tomuto úkolu konference, kdy Výkonný 
výbor pod bodem potvrdil, že výše uvedené úkoly souvisí s celkovou revizí legislativy - „Revize 
legislativy by měla být jednou z priorit nového vedení svazu“. Jestliže tedy i Výkonný výbor chápe, že 
se jedná o jednu z priorit jeho činnosti, ale též o prioritu sekretariátu ŠSČR, ale též s ohledem na rozsah 
dotačních prostředků, které v posledních letech ŠSČR získává a u nichž je podmínkou nutnou, byť nikoli 
dostačující odpovídající zdokladování souvisejících výdajů, včetně plnění nejen dotačních podmínek, 
ale i souvisejících obecně závazných právních předpisů, že úkol konference ŠSČR  z 27. 2. 2016 dle čl. 
IV trvá a žádá konferenci, aby zdůraznila jeho trvání a doplnila formou usnesení o návrh Výkonného 
výboru, tedy o toto usnesení: „konference ukládá celkovou revizi legislativy ŠSČR související, či 
navazující na ekonomickou směrnici“. 
 
Dále s ohledem na ne zcela jasné stanovení předmětu činnosti priorit a úkolů jednotlivých komisí se 
navrhuje přijmout další usnesení v části úkolů uložených Výkonnému výboru doplnit organizační řád o 
úkoly o předmět činnosti jednotlivých komisí. Výše uvedené doplnění organizačního řádu by pak mělo 
umožnit nejen revizní komisi, ale i pracovníkům sekretariátu a dalším organizačním pracovníkům i na 
nižší úrovni svazu řešit konkrétní otázky i s osobami na nižší úrovni, než je Výkonný výbor, a to i v oblasti 
legislativní a nejen její sportovně technické části, což je v současné době velmi problematické.  
 
Pokud se týká dalších úkolů přijatých konferencí na základě předchozího doporučení RK ŠSČR, tedy 
vazby konkrétního účetního dokladu na konkrétní smluvní vztah, nebyl zatím tento úkol zcela naplněn, 
avšak je nutné potvrdit stanovisko Výkonného výboru v této věci, že již lze přímo ověřovat vazbu na 



rozpočtovou kapitolu. Podle názoru RK ŠSČR je možno tento úkol splnit i elektronickou formou, tedy 
možností propojení účetnictví s evidencí smluvních vztahů a není tak nutné navýšit výrazněji jakoukoli 
administrativní náročnost zpracování účetnictví, ale je nutné respektovat vývoj elektronizace v oblasti 
účetnictví a daní, tedy možnost zjednodušené kontroly smluvních vazeb na náklady ŠSČR. Z tohoto 
důvodu i u tohoto úkolu podle názoru RK ŠSČR úkol vyplývající z usnesení konference ze dne 27. 2. 
2016 v této části trvá a RK pouze navrhuje zjednodušení jejího splnění.  
 
RK ŠSČR vítá názor Výkonného výboru na stávající činnost v legislativní oblasti a předpokládá, že postup 
Výkonného výboru, který cituje níže, by mohl být urychlením stávajícího neefektivního legislativního 
procesu v ŠSČR – citace ze zprávy VV o plnění úkolů konference 2016: „VV ŠSČR vnímá nedostatky 
v legislativní oblasti. Návrhem do budoucna je opuštění konceptu centrálního legislativního orgánu, 
kdy by předpisy připravovali správci jednotlivých úseků“. 
 
RK ŠSČR se ztotožňuje i s rozsahem plánovaných změn tak, jak jej Výkonný výbor v své zprávě k plnění 
úkolů konference uvedl, a pro přehlednost je rekapituluje v příloze č. 1. této zprávy. RK ŠSČR je však 
přesvědčena, že body u kterých Výkonný výbor zatím jejich plnění odložil, by v žádném případě neměly 
být odloženy na neurčito, zvláště pak ne v oblasti organizačního řádu.  
 
Závěr:  
- 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.   
- RK ŠSČR požaduje před plánovaným podáním přiznání k DPPO za rok 2017 zaslání všech konečných 
sestav účetní závěrky.  
- RK ŠSČR doporučuje zajistit převod soutěží družstev na nový web včetně příloh (tedy zpráv z kol, pgn 
souborů), 
- RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2017 (účetní zisk 
1 871.998 Kč).  
- RK ŠSČR doporučuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2018 (ztráta 660.000 Kč).  
 
Mimo oblasti, které jsou předmětem návrhu usnesení a dalších částí zprávy se RK ŠSČR přednostně 
zaměřila i na problematiku výdajů související s čerpáním dotací a na součinnost při minimalizaci 
některých nákladů, například daňových. 
 
Návrh usnesení:  
1) Přílohou č. 1 zprávy RK se schvaluje jako legislativní plán práce Výkonného výboru pro rok 2018 s tím, 
že u aktualizace vnitřních norem bude realizovat Výkonný výbor v roce 2018; je povinen vysvětlit 
důvody tohoto postupu následné konferenci. 
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Příloha č. 1 ke zprávě revizní komise: 
 
Stanovy 

 jsou předmětem dnešní konference 
Organizační řád 

 potřebná novelizace bude následovat po schválení Stanov 
Ekonomická směrnice 

 potřeba úprav trvá  
Soutěžní řád 

 nehrající rozhodčí při zápočtu na FRL (požadavek FIDE) 

 zjednoznačnit povinnost KŠS pořádat KP všech kategorií 

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

 vylepšit úpravu rozpisu (problém propozic) 
Registrační a přestupní řád 

 zjednodušit a vyjasnit přestupy 

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

 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. 2018 
Koncepce 

 zpracované koncepce nebyly zatím schváleny VV a nejsou tedy platné. Nevyvolaly ani důležitou 
veřejnou a odbornou debatu. V jednotlivostech je ale průběžně předkládáno a schvalováno. 

 
 
 


