Zpráva Revizní komise Jihočeského šachového svazu

o kontrole účetnictví JŠS (za rok 2018)
Účetnictví JŠS bylo zajišťováno hospodářem ing. Šindelkou a od listopadu 2018 Jihočeskou
krajskou organizací unie sportu jmenovitě Janou Vrkočovou. Jmenovaná ekonomka jej
zpracovala na základě předložených materiálů od JŠS. Celý rok byl zrekonstruován podle
podkladů ing. Šindelky. Prosinec 2018 byl zaúčtován za použití stejné účtové osnovy a
postupů tak, aby byla dosažena návaznost. Kontrola proběhla, obdobně jako v předcházejících
letech, jednak „od stolu“ na základě předloženého deníku operací, jednak samotným šetřením
na místě dne 11. prosince 2019. Místního šetření se zúčastnil předseda Revizní komise JŠS
(RK) Beníšek František a účetní Jč KO ČUS Jana Vrkočová.
Revizní komise považuje za důležité upozornit na následující skutečnosti:
1) Stav finančních prostředků JŠS k 31. 12. 2018
K 31. 12. 2018 měl Jihočeský šachový svaz v pokladně 35.000 Kč, na běžném bankovním
účtu 74.780,06 Kč. Souhrnně tedy 109.780,06 Kč. JŠS neměl k 31.12.2018 žádný hmotný ani
nehmotný dlouhodobý majetek. Inventarizace majetku se neprovádí. Žádné závazky ani
pohledávky po splatnosti nejsou shledány.

2) Výběr startovného a výběr pokut
Revizní komise nezjistila žádné nesrovnalosti při výběru pokut a startovného

3) Kontrola přijatých a vydaných faktur
•

U přijatých a vydaných faktur se uvádí číslo faktury, tedy VS pod kterým
se provádí úhrada a SW eviduje název dodavatele i odběratele.
Pokud se vyplácí "Příležitostný příjem", pak do textu se uvádí jméno
příjemce.

4) Zvážení možnosti změny banky za účelem snížení bankovních poplatků
Za rok 2018 zaplatil JŠS na bankovních poplatcích (u Oberbank) částku 2.233,96 Kč, zatímco
připsané úroky činily 0 Kč
RK se domnívá, že poplatky jsou neúměrně vysoké. V souvislosti s příchodem nových
peněžních ústavů na český bankovní trh (ohledně běžných a termínovaných vkladů) RK
doporučuje hospodáři (ve spolupráci s VV) prozkoumat aktuální situaci, analyzovat
možnost rozpočtové úspory a případně připravit převod účtů do jiné banky.

Závěr z kontroly účetnictví 2018:

Revizní komise shledala účetnictví JŠS za rok 2018 jako přijatelné. Respektuje
snahu vedení JŠS o zajištění hospodaření a účetnictví JŠS po úmrtí hospodáře pana
Šindelky a zároveň uvést hospodaření JŠS do funkčního stavu.

Při další činnosti VV JŠS je třeba zohlednit závěry Revizní komise uvedené
v závěru jednotlivých bodů, vyznačené tučně a podtrženě.

V Českých Budějovicích dne 11.12. 2019
Za revizní komisi:

Václav Lefler
(člen RK)

František Beníšek
(předseda RK)

