
 
 
 
 

 
 

 
Zpráva revizní komise 

 
Revizní komise od začátku roku 2019 pracovala ve složení (abecední pořadí, bez titulů): Alena 
Mrkvičková, Josef Novák (předseda), 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. Revizní komise je od poloviny roku 2018 čtyřčlenná, což není v rozporu se 
Stanovami ŠSČR. 
 
Na poslední schůzi Revizní komise (dále jen RK ŠSČR) dne 5. 2. 2020 v Praze bylo standardně 
projednáváno čerpání rozpočtu a stav účetnictví k 30. 11. 2019, zveřejňování účetních závěrek ve 
Sbírce listin Spolkového rejstříku stav údajů v Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a 
sportovních zařízení a kontrola úkolů z poslední konference.  Současně se RK ŠSČR průběžně zabývala 
čerpáním rozpočtu a čerpáním jednotlivých dotací. RK ŠSČR měla k dispozici i návrh rozpočtu ŠSČR na 
rok 2020. 
 
Při kontrole uvedených účetních závěrek v Sbírce listin Spolkové rejstříku bylo zjištěno, že u 
některých pobočných spolků není tato povinnost splněna vůbec (např. Sdružení šachových 
problémistů, z.s.), nebo jen částečně. RK ŠSČR proto doporučuje pobočným spolkům provést kontrolu 
jejich zápisů účetních závěrek ve Sbírce listin a doplnit chybějící zápisy za jednotlivé roky.  
 
Při kontrole údajů v  Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který 
dosud vede MŠMT a posléze tak bude činit NSA je konstatováno, že v některých případech tyto údaje 
nesouhlasí se skutečností, nebo tam nejsou vůbec. Od tohoto rejstříku se bude odvíjet, kromě jiného, 
i centrální financování činnosti svazu. 
 
Podle Stanov ŠSČR kontroluje RK ŠSČR zejména plnění usnesení konference, 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 minulé konferenci ŠSČR. 
 
RK ŠSČR oceňuje, že bez problémů prošla změna stanov ohledně oddílů, které nejsou zapsanými 
spolky. Organizační řád je průběžně upravován a je tam přehledně dána zodpovědnost osob za 
komise. Obdobně i v komisi rozhodčích byl zpracován program na podporu výjezdů rozhodčích na 
zahraniční soutěže. 
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RK ŠSČR vítá činnost Výkonného výboru v legislativní oblasti a předpokládá, že postup nového 
Výkonného výboru bude pokračovat v této oblasti i nadále. 
 
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. 
 
Závěr:  
- RK ŠSČR navrhuje konferenci schválit činnost VV ŠSČR v roce 2019 
- RK ŠSČR navrhuje uložit pobočným spolkům, aby doplnily do Sbírky listin všechny chybějící účetní 
závěrky a listiny od roku 2014 
- RK ŠSČR v souvislosti s Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 
navrhuje konferenci uložit všem doplnit a aktualizovat všechny potřebné údaje do tohoto rejstříku 
- 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 2019 zaslání všech konečných 
sestav účetní závěrky a inventarizaci účtů,  
- RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2019 (účetní ztráta 
444.483 Kč).  
- RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2020 (plánovaná účetní 
ztráta 2 000 tis. Kč z důvodů uvedených v komentáři k návrhu rozpočtu).  
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