
 

 
 

 
Zpráva revizní komise 

 
Revizní komise od začátku roku 2020 pracovala po poslední konferenci ve složení (abecední pořadí, bez 
titulů): Zdeněk Maršálek, Alena Mrkvičková, Josef Novák, Pavel Růčka a Bohumír Sunek. Tyto osoby 
byly zapsány po svém souhlasu i ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze. Práce RK byla v roce 
2020 silně ovlivněna nepříznivou pandemickou situací. Vzhledem k tomu byla využívána elektronická 
komunikace.  
 
Dne 21. 7. 2020 rezignoval na funkci člena RK pan Pavel Růčka. Dne 11. 1. 2021 byl kooptován za člena 
komise pan Jiří Kopta, Současně per rollam byl zvolen za předsedu RK pan Bohumír Sunek, který byl v 
těchto dnech zapsán jako předseda do spolkového rejstříku MS v Praze. 
 
Standardně bylo sledováno čerpání rozpočtu a stav účetnictví k 31. 12. 2020, 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. Bohužel, u některých pobočných 
spolků se výše uvedený stav opakuje, bez snahy o nápravu povinností. 
 
Také při kontrole uvedených účetních závěrek v Sbírce listin Spolkové rejstříku bylo zjištěno, že u 
některých pobočných spolků není tato povinnost řádně plněna. RK ŠSČR proto důrazně 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 
nyní vede NSA, je konstatováno, že v některých případech tyto údaje nesouhlasí se skutečností, nebo 
tam nejsou vůbec. Od tohoto rejstříku se odvíjí, 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 a VV ŠSČR je postupně odstranil a v rámci 
letošních omezených možností zapracoval.  
V roce 2020 došlo s ohledem na mimořádnou situaci k několika přesunům v jednotlivých položkách a 
k nedočerpání za neuskutečněné akce kvůli hygienickoepidemiologické situaci. Všechny úpravy byly 
předloženy v čerpání rozpočtu za rok 2020, v komentáři k tomuto čerpání a jsou v souladu s loňskou 
konferencí povolenými úpravami. 
 
RK ŠSČR nyní velmi pozitivně hodnotí činnost Výkonného výboru v náročné a složité situaci zejména 
s plánovaním kalendáře, změnami podmínek jednotlivých akcí atp. v  roce 2020. Výsledkem je i naše 
digitální konference. 
 
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. 

https://www.chess.cz/


 
 
Závěr:  
 

- RK ŠSČR navrhuje konferenci schválit činnost VV ŠSČR v roce 2020. 

- RK ŠSČR navrhuje uložit pobočným spolkům, aby doplnily do Sbírky listin všechny chybějící účetní 

závěrky a listiny od roku 2014 a tuto Sbírku listin průběžně doplňovaly dle zákona a nařízení. 

- RK ŠSČR v souvislosti s Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 

navrhuje znovu konferenci uložit všem doplnit a včas aktualizovat všechny potřebné údaje do tohoto 

rejstříku. 

- RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2020 včetně komentáře 

(účetní zisk 296 904 Kč).  

- RK ŠSČR navrhuje dnešní konferenci schválit návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2021 (plánovaná účetní 

ztráta 2 000 tis. Kč z důvodů uvedených v komentáři k návrhu rozpočtu) a povolit VV ŠSČR provádět 

nutné úpravy rozpočtu v závislosti na změněných venkovních podmínkách.  
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Předkládá: Bohumír Sunek, předseda RK ŠSČR 
 


