Zpráva Revizní komise Pražského šachového svazu na konferenci 9.12. 2014
Účetnictví PŠS je zajišťováno Pražskou tělovýchovnou unií, která jej zpracovává na základě podkladů
předávaných hospodářem RNDr. Janem Kovářem. Kontrola účetnictví Pražského šachového svazu (dále
PŠS) týkající se účetního roku 2013 proběhla, dle předložených materiálů konferenci PŠS. Fyzická
kontrola přehledu předloženého na konference PŠS 2013 dle účetních podkladů byla dne 11. ledna 2014.
Místního šetření se zúčastnili tři níže uvedení členové Revizní komise PŠS (RK), hospodář RNDr. Jan
Kovář a sekretář Ing. Milan Paulovič
1) Závěr z kontroly účetnictví 2013:
K 31. 12. 2013 měl Pražský šachový svaz v pokladně 10.815,- Kč, na běžném bankovním účtu
456.788,20 Kč. Souhrnně tedy 467.603,20 Kč. RK potvrzuje, že uvedené zůstatky odpovídají stavům
prezentovaným hospodářem PŠS na konferenci 10.12.2013 s doložením následných pohybů do
31.12.2013 Revizní komise shledala účetnictví PŠS za rok 2013 jako průkazné. Respektuje všechny
skutečné operace Pražského šachového svazu a je v souladu s prezentovanými výsledky hospodaření na
konferenci PŠS dne 10.prosince 2013 hospodářem PŠS RNDr. Janem Kovářem s doložením následných
pohybů do 31.12.2013.
2) V listopadu 2014 RK provedla uspokojivou průběžnou kontrolu hospodaření a dotací pro PŠS.
Další důkladnější kontrola účetnictví PŠS za rok 2014 proběhne 10. ledna 2015
3) Ostatní
RK oceňuje především pečlivou práci hospodáře RNDr. Jana Kováře. Je třeba vyzdvihnout jeho
snahu o transparentnost, kdy pravidelně každé čtvrtletí je na stránkách PŠS zveřejňováno plnění
rozpočtu
 RK doporučuje, aby jednotlivé komise předávaly podklady se stejnou péčí jako hospodář.
Konkrétně, aby komise převzaly plnou odpovědnost za prostředky, s kterými mohou nakládat
 RK doporučuje VV přijmout opatření pro podporu malých oddílů v rámci snahy o stabilizaci a
rozšiřování členské základny
 RK doporučuje odměňování členů Výkonného výběru, jak bylo navrženo na minulé výroční schůzi
a současně přehodnotit odměňování jednotlivých členů VV


4) RK s uspokojením konstatovala vytvoření kárné komise k dořešení případu Bureš a doufá, že to
pomůže k jeho dořešení.
5) Průbežně k práci komisí
Komise mládeže + práce na projektu šachy do škol
- jediná komise, která neplní plánované příjmy (buď je špatně nastaven plán nebo jeho provedení)
Komise rozhodčích a trenérská – RK doporučuje navýšit prostředky na školení, protože se dá očekávat
dvojí pozitivní efekt
Pokračovat ve zlepšování znalosti pravidel a tím stoupající kvality hry
6) Bohužel úroveň webových stránek již neodpovídá moderním technologiím a čtení na mobilech či
tabletech je problematické
V Praze dne 7. prosince 2014
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