Zápis z 2. schůze VV PŠS dne 21.2.2011
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, J. Kovář, R. Fischl, P. Kopta, J. Kropík
Omluveni: L. Jakuš (delegát), J. Krejnický (býv. předseda VV)
Neomluveni: M. Bureš (delegát)
Předseda RK P. Pavelka pozvání nevyužil.
Schůze se konala v hrací místnosti ŠK Černý Baron, Václavské nám. 52. Byla zahájena v 17:30
a ukončena v 21:00.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola plnění úkolů
zpráva o přebírání hospodaření
příprava rozpočtu na rok 2011
příspěvky z komisí
příprava na konferenci ŠS ČR

1. Kontrola plnění úkolů:
-

-

konference:
- ad 2 – konference uložila p. Burešovi přepracovat zprávu o hospodaření a provést její doplnění
za celé uplynulé volební období a předložit strukturované rozčlenění rozpočtu a jeho plnění –
NESPLNĚNO – viz zpráva o předávání hospodaření
- ad 11 – konference uložila novému VV a nově zvolenému hospodáři VV provedení řádného
vyúčtování zálohy za poplatky na ELO a zajištění vrácení případného přeplatku: J. Kovář
požádal o vyjasnění situace hospodáře VV ŠS ČR R. Svobodu – v roce 2010 bylo na účet
svazu v hotovosti složeno 12454 Kč, což odpovídá poplatkům za ELO FIDE, na začátku roku
2011 převedl M. Bureš na účet ŠS ČR 89 600 Kč. Poté co bude s STK ŠS ČR ujasněno, zda a
kolik jsme měli platit, bude přeplatek vrácen na účet PŠS. Bude řešeno na konferenci ŠS ČR
v Havlíčkově Brodě 26.2.2011 (informace z 23.2.2011).
- ad 12 – konference uložila delegátům na konferenci ŠS ČR prosazovat návrh na změnu ekon.
směrnice (ve smyslu nepožadovat navýšení poplatků od oddílů pracujících s mládeží) a návrh
na zvýšení počtu volných hráčů, hostů a cizinců na soupiskách družstev – viz níže (část 5.)
- ad 13 – konference pověřila VV PŠS vypracováním návrhu poměrného zastoupení delegátů
oddílů na konferenci PŠS s ohledem na počty členů v oddílech – bude řešeno v průběhu roku
- ad 14 – konference uložila dosavadnímu předsedovi RK PŠS p. R. Soukalovi dodat VV
zprávu RK za uplynulé období do 10.1.2011 a uložila novému VV PŠS tuto zprávu rozeslat
předsedům oddílů a zveřejnit na webových stránkách PŠS. R. Soukal předal zprávu RK dne
20.2.2011, zpráva RK je zveřejněna jako příloha zápisu č. 1.
1. schůze VV PŠS:
- zpracovat dokumenty ve smyslu usnesení konference PŠS (viz body 1,2 a 5 výše):
NESPLNĚNO – M. Bureš neposkytl žádné účetní doklady, účetní uzávěrky ani přepracovanou
zprávu o hospodaření; R. Soukal předal zprávu revizní komise se zpožděním
- poskytnout podklady pro přípravu rozpočtu (KM, STK) do 31.1.2011 – SPLNĚNO
- připravit návrh na uspořádání III. etapy jednotlivců (STK) do 21.2.2011 – SPLNĚNO – viz
níže (část 4.)
- KR zašle upravené a aktualizované seznamy rozhodčích J. Kropíkovi ke zveřejnění na webu
do 21.1.2011 – SPLNĚNO
- KR předloží návrh složení KR do 21.1.2011 – SPLNĚNO – viz níže (část 4.)
- KR zašle upravené a aktualizované seznamy rozhodčích J. Kropíkovi ke zveřejnění na webu
- hospodář zajistí změnu sídla PŠS na adresu PTU ke dni 7.2.2011 – NESPLNĚNO: Předseda
PTU požádán o souhlas se změnou, požádal o odložení rozhodnutí do doby, kdy bude jasno o
dalším osudu krajských organizací ČSTV.
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2. Zpráva o přebírání hospodaření:
Dne 14.1.2011 předal M. Bureš pouze hotovost v pokladně (42 830,- Kč) bez jediného účetního
dokladu. Ve spolupráci s J. Krejnickým byla dne 26.1.2011 provedena změna dispozičních práv k účtu
PŠS a výměna podpisových vzorů, která byla díky pochybení úředníka Poštovní spořitelny definitivně
uzavřena až 18.2.2011.
Při předávání pokladní hotovosti nás M. Bureš neinformoval, že dne 13.1.2011 (tedy v době, kdy již
neměl právo s účtem disponovat) uhradil příkazem k úhradě částku 89 600,- Kč na účet ŠS ČR, tedy
částku, kterou si nechal „zpětně“ odsouhlasit konferencí PŠS. Delegátům konference tak očividně lhal.
Důvod svého chování nám nemohl vysvětlit, neboť se bez omluvy na jednání nedostavil. VV se obává,
že M. Bureš úmyslně maří předání účetních dokladů, které mu bylo uloženo konferencí PŠS dne
9.12.2010.
Bylo zjištěno, že účetnictví PŠS bylo vedeno až do začátku roku 2009 hospodářem PTU, který
zpracoval daňové přiznání za rok 2007 a připravoval i účetní uzávěrku za rok 2008. Uzávěrku však
nezpracoval, protože M. Bureš jako hospodář PŠS nepředložil účetní doklady na částku 95 000 Kč
(převyšující roční rozpočet PŠS) a 174 EUR, které byly z účtu v roce 2008 vybrány. Z tohoto důvodu
se PTU s VV PŠS na začátku roku 2009 rozešla a v měsíci březnu byly prostředky PŠS převedeny na
nově zřízený účet u Poštovní spořitelny.
Z podkladů pro připravovanou uzávěrku za rok 2008 získaných od hospodáře PTU byl zjištěn stav,
kdy předcházející VV převzal hospodaření PŠS a ten je v následující tabulce porovnán se stavem ke
dni 31.12.2010.

Stav
k 31.12.2007
Stav
k 31.12.2010

Pokladna
15 885,- Kč

Účet
435 417,72 Kč

Závazky

42 830,- Kč
*

464 343,94 Kč

~15 000,- Kč
(odhad)

---

Pohledávky Celkem
--451 302,72 Kč
???

507 173,94 Kč
- ~15 000 Kč + ???

* stav odpovídá okamžiku předání hotovosti dne 14.1.2011 a nevíme zda odpovídá stavu k 31.12.2010

Protože nemáme k dispozici žádné účetní doklady, pokusil jsem se alespoň o zhodnocení pohybu
na účtu PŠS v letech 2009 a 2010. Bohužel nelze dohledat informace k počátku roku 2009 – z rozdílu
mezi stavem k 31.12.2008 a příjmem na nově otevřený účet vyplývá, že na účet přišly v této době
nějaké peníze. Z pohybu na účtu PŠS nově zřízeného v únoru 2009 bylo zjištěno, že veškeré platby
prováděl p. Bureš v hotovosti a z účtu hotovost pouze vybíral.
Bylo zjištěno, že na účet PŠS přišlo v letech 2008-10 minimálně 251 276 Kč z účtu ŠS ČR (krajské
příspěvky a dotace z ŠS ČR). Do pokladny bylo v témže období z účtu vybráno minimálně 227 442
Kč a dalších 91 062 Kč představoval příjem ze soutěží družstev, který byl vybírán rovněž v hotovosti
(celkem tedy 318 504 Kč do pokladny). P. Bureš by tedy měl předložit účetní doklady na částku cca
290 000 Kč (stav pokladny k 31.12.2007 + příjem do pokladny – stav pokladny k okamžiku předání
pokladní hotovosti).

2008
2009
2010
Celkem

Příjmy
(kraj. příspěvky
+ dotace ŠS ČR)
116 979 Kč
79 082 Kč
55 215 Kč
251 276 Kč

Příjmy
(soutěže
družstev)
30 080 Kč
37 582 Kč
23 400 Kč
91 062 Kč

Výběr hotovosti
z účtu
99 442 Kč
50 000 Kč
78 000 Kč
227 442 Kč

Na převzetí účetních dokladů a účetních uzávěrek musíme trvat, neboť PŠS je ze zákona povinen
vést účetnictví a tyto doklady po dobu určenou zákonem i uchovávat.
V průběhu funkčního období byla rovněž provedena změna sídla z Prahy 6 na Prahu 5, tato
skutečnost však nebyla oznámena ani finančnímu úřadu ani bance, což může představovat další
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problém zejména vzhledem k FÚ. Navíc, jak už bylo zmíněno výše, daňové přiznání až do roku 2008
zpracovával hospodář PTU, v letech 2009 a 2010 nebylo přiznání podáno. P. Bureš využil ustanovení
zákona, které občanským sdružením, která jsou nezisková, umožňuje přiznání nepodávat nemají-li
příjmy podléhající zdanění. V takovém případě se obvykle odevzdává čestné prohlášení že občanské
sdružení nemělo takové příjmy spolu s účetní uzávěrkou. Podle informace příslušné úřednice FÚ
nebylo podáno ani toto čestné prohlášení.
Z revizní zprávy předloužené předsedou RK předchozího výkonného výboru R. Soukalem vyplývá,
že RK neměla k dispozici prvotní účetní doklady. Vzhledem k tomu, že M. Bureš prováděl veškeré
platby v hotovosti, nemohla RK zjistit k čemu byly prostředky PŠS použity. Celkově VV PŠS shledal
zprávu jako naprosto nedostatečnou. Konstatování, že stav pokladny (2008) nebyl z dokladů zjištěn je
v rozporu se závěrem o nezjištěných závadách. Služby, nákupy a ostatní náklady se vždy ve zprávě
rozepisují! Co stav pokladny 2009? Zjistila RK, že k účtu existovala platební karta, kterou p. Bureš
nevrátil a při jednání zatajil? VV PŠS je proto nucen obrátit se prostřednictvím svých delegátů na nově
zvolenou RK ŠSČR s žádostí o hloubkovou revizi účetních dokladů ihned na konferenci v Havlíčkově
Brodě.

3. Příprava rozpočtu PŠS:
Při přípravě finálního návrhu rozpočtu vycházel VV z toho, že PŠS má v současné době příliš velkou
rezervu na svém účtu a současně jedny z nejnižších krajských příspěvků. To není dáno tím, že by PŠS
výborně hospodařil, ale tím, že prostředky nevyužíval. Protože v příštích letech bude docházet
v souladu s Ekonomickou směrnicí k postupnému navyšování registračních příspěvků ŠS ČR až na
300/150 Kč, VV předpokládá, že další navyšování krajských příspěvků by představovalo pro kluby
poměrně velkou zátěž. Proto zvážil, že krajské příspěvky by se po určitou dobu neměnily a rozpočet
svazu by byl konstruován jako deficitní do doby než rezerva svazu klesne na úroveň 1-2 ročních
rozpočtů.
V souladu s tím je již návrh rozpočtu konstruován jako výrazně deficitní a proto se výbor rozhodl, že
před jeho definitivním schválením bude návrh rozpočtu rozeslán emailem jednotlivým klubům (do
8.3.2011) a kluby se k rozpočtu budou moci vyjádřit na adresu hospodáře svazu do 30.3.2011.
Po zapracování případných relevantních připomínek bude rozpočet schválen na příští schůzi VV.
Výbor zároveň odsouhlasil, že závazky PŠS za funkční období předchozího VV v odhadované výši
do 15 000 Kč budou rovněž uhrazeny z rezervy svazu.
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Návrh rozpočtu PŠS pro rok 2011:
VV PŠS
Příjmy
1.1
1.2
Výdaje
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

48,6
krajské příspěvky
úroky z účtu

48,4
0,2

konference PŠS, schůze kapitánů
provozní výdaje (kanc. potřeby apod.)
bankovní poplatky
odměny VV a RK
dotace pro postupující
rezerva

2,5
1,0
1,4
9,0
10,0
10,0

33,9

STK
Příjmy
2.1
startovné soutěží družstev
2.2
pokuty (družstva)
2.3
poplatky za ELO (družstva)
Výdaje
2.4
odměna pořadateli soutěží družstev
2.5
poplatky za ELO (družstva)
2.6
přebor Prahy v blesk. hře družstev
2.7
přebor Prahy jednotlivců - III. etapa
2.8
přebor Prahy jednotl. - II. etapa
2.9
přebor Prahy jednotl. - rapid
2.10
přebor Prahy jednotl. - blesk
KM
Příjmy
3.1
startovné soutěží
3.2
šachová škola
Výdaje
3.3
náklady soutěží
3.4
lektoři
KR
Příjmy
4.1
školení rozhodčích
Výdaje
4.2
výdaje celk.
Příjmy celk.
Výdaje celk.
Výsledek

71,8
23,4
4,0
44,4
103,0
9,6
44,4
19,5
15,0
10,0
3,0
1,5
9,8
7,8
2,0
44,5
38,5
6,0
2,0
2,0
3,0
3,0
132,2
184,4
-52,2

Komentář k vybraným položkám rozpočtu:
1.5. vzhledem k tomu, že nebyly předány účetní doklady a uzávěrky, ponechává si VV rezervu
na pokrytí nepředpokládaných výdajů (event. závazků)
1.6. prostředky určené pro podporu účasti vítěze III. etapy, příp. přeborníků Prahy ve vybraných
kategoriích mládeže, ve vyšších soutěžích (polofinále, příp. finále MČR)
2.3. poplatky za ELO jsou PŠS pouze vybrány a dále odeslány na účet ŠS ČR (viz 2.5)
2.6. předpokládáme, že přebor Prahy v bleskové hře družstev lze uspořádat za méně než 20 tis. Kč
(v předchozích letech byla tato částka pravděpodobně vyšší)
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4. Příspěvky z komisí:
Sportovně technická komise:
- v souvislosti s přípravou rozpočtu bylo rozhodnuto o uspořádání III. etapy tak, aby byla
sehrána v dubnu až červnu 2011 a aby byl umožněn postup vítězům mládežnických soutěží
(kategorie H18 a H20), propozice zveřejní J. Kropík do 10.3.2011
- bylo rozhodnuto, že II. etapa přeboru Prahy bude uspořádána novým způsobem – za turnaje
II. etapy budou považovány turnaje uspořádané pražskými oddíly, které budou otevřené i pro
hráče z jiných klubů a které splní předepsané podmínky; pravidla pro uspořádání turnajů
II. etapy zveřejní J. Kropík do 10. 3. 2011
- bylo rozhodnuto, že vzhledem k nákladům přeboru Prahy družstev v bleskové hře bude o jeho
uspořádání definitivně rozhodnuto až poté, co kluby dostanou možnost vyjádřit se k rozpočtu
- při přípravě soutěžní družstev 2011-12 bude zvážena možnost platby startovného, poplatků na
ELO a pokut současně s přihláškou
- na příští schůzi bude zveřejněno složení komise
Komise mládeže:
- složení komise mládeže:
P. Kopta (Sokol Kobylisy, předseda), A. Ambrož (Bohemians), M. Koreček (SK OAZA), J.
Nový (Sokol Vyšehrad), K. Vandas (ŠK Smíchov)
Komise rozhodčích:
- složení komise rozhodčích:
R. Fischl (Bohnice, předseda), L. Jakuš (Mahrla), J. Matyska (Dukla), M. Paulovič (Praga), A.
Šimeček (Holdia)
- v soutěžích družstev neobsazeno rozhodčím méně než 10% utkání přeboru a 1. třídy – R.
Fischl před každým kolem oslovuje rozhodčí s žádostí o řízení neobsazených utkání
- v sobotu 16.4.2011 bude na Strahově uspořádáno školení rozhodčích 3. třídy

5. Příprava na konferenci ŠS ČR:
-

-
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na schůzi VV PŠS byli zváni oba delegáti, kteří nejsou jeho členy a zároveň byli vyzváni aby
svou účast na konferenci potvrdili – L. Jakuš se omluvil a účast na konferenci potvrdil, M.
Bureš se nedostavil, svou účast na konferenci nepotvrdil
z tohoto důvodu VV PŠS rozhodl, že místo M. Bureše se konference PŠS zúčastní jeden
z náhradníků – P. Pavelka
uložil J. Kovářovi informovat M. Bureše o tomto rozhodnutí
v souladu s usnesením konference uložil VV PŠS delegátům navrhnout konferenci následující:
1. změnu soutěžního řádu v článku 3.5.2.b tak, aby první věta tohoto článku „Hráč může
být na soupiskách nejvýše dvou družstev v soutěžích v České republice.“ byla
nahrazena větou „Hráč může být na soupiskách nejvýše dvou družstev téhož oddílu
(klubu, kroužku) v soutěžích v České republice. (podrobné zdůvodnění připraví do
konference J. Kropík)
2. změnu Ekonomické směrnice – bodu 2.6.3) přílohy D1, kde větu „Od družstev, která
nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV, může být vklad zvýšen, a to nejvýše
na dvojnásobek.“ doplnit o další větu „Toto zvýšení nelze uplatnit proti oddílům,
jejichž družstvo odehrálo v předchozí sezóně řádně alespoň jednu ze mládežnických
družstev uvedených v bodě 2.6.1) přílohy D1.“ Cílem je zlepšit podmínky pro ty
kluby, které se starají o mládež aniž by byly členy ČSTV.

3. změnu Ekonomické směrnice – článku 3 přílohy E1 která se týká odměn rozhodčích a
to tak, že fixně definované částka dle kvalifikace rozhodčího a typu turnaje bude
nahrazena rozpětím – minimum bude odpovídat sazbě platné v současné době a
maximum dvojnásobku této sazby; rozhodnutí o výši odměny pro rozhodčí pro danou
soutěž bude v pravomoci řídícího orgánu soutěže
-

uložil delegátům podpořit Středočeský šachový svaz prosazování jejich návrhu na konferenci
ŠS ČR zavázat VV ŠSČR, aby případné změny Soutěžního řádu měly účinnost k 1. květnu
kalendářního roku

-

uložil delegátům požádat novou revizní komisi ŠSČR o neprodlené provedení revize
hospodaření PŠS v letech 2008-10

-

VV PŠS se seznámil s dosud známou jedinou nominací týmu J. Lamsera a dospěl k názoru, že
šance tohoto týmu na zvolení jsou snížené, neboť jde o tým zřejmě narychlo sestavený a
reprezentující úzký region
v případě, že žádný tým zvolen nebude a volby budou probíhat do funkcí, uložil delegátům
podpořit do VV ŠSČR tyto kandidáty:
J. Benák, R. Burda, M. Paulovič

-

6. Uložené úkoly:
-

doplnit seznam členů STK do příští schůze VV (J. Kropík)
zveřejnit propozice III. etapy a pravidla pro uspořádání turnajů II. etapy do 10.3.2011 (J.
Kropík)
dořešit inventarizaci materiálu PŠS (hodiny LISA) a navrhnout další postup do příští schůze
výboru (J. Kovář)
dohledat chybějící razítko PŠS a zajistit převzetí do příští schůze VV (J. Kovář)
zveřejnit termín školení rozhodčích na webových stránkách do 28.2.2011 (R. Fischl)

Termín příští schůze VV PŠS:
- pondělí 18.4.2011 od 17:30 v hrací místnosti SK Rapid, 22. pluku 22A, Praha 10 - Vršovice
Seznam příloh:
Příloha č. 1 Zpráva bývalé revizní komise PŠS ze dne 31.1.2011
Příloha č. 2 Protokol o převzetí hotovosti ze dne 14.1.2011
Zapsal: J. Kovář

Za správnost:
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Milan Paulovič

Jan Kovář

Příloha č. 1
Zpráva bývalé revizní komise PŠS ze dne 31.1.2011
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Příloha č. 2
Protokol o převzetí hotovosti ze dne 14.1.2011
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