Zpráva revizní komise JŠS za rok 2021
Revizní komise od začátku roku 2021 pracovala ve složení :

Předseda Beníšek František,členové Kukačka Ladislav, Lefler Václav.
Tyto osoby byly zapsány po svém souhlasu i ve spolkovém rejstříku vedeneném JšS.
Práce RK byla v roce 2021 silně ovlivněna nepříznivou pandemickou situací.
Vzhledem k tomu byla využívána elektronická komunikace.
Nově byl zvolen za člena revizní komise pan Kukačka Ladislav.
Kontrola proběhla,jednak„od stolu“ na základě předložených dokladů a přehledů hospodáře pana
Karla Davida , jednak samotným šetřením na místě dne 20.ledna 2022 za přítomnosti účetní JŠS
Bc.Vrkočové Jany,předsedy RK Beníška Františka a člena RK Kukačky Ladislava.

RK prověřila účetní závěrku, tj. výkaz zisku a ztrát, rozvahu a obraty na jednotlivých účtech,
inventura majetku se neprovádí.
JŠS neměl k 31.12.2021 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý majetek.
K 31. 12. 2021 měl Jihočeský šachový svaz v pokladně 260,- Kč,
Na běžném bankovním účtu vedeném u Oberbank Kč 0,-, účet zrušen k 30/12/21,
Peněžní prostředky převedeny do Fio banky. 203.330,32 Kč
Žádné závazky po splatnosti JšS neměl.
Pohledávky po splatnosti , v celkové výši 6.363 Kč, jsou rozesílány upomínky...

Dotace:
dotace od Jč kraje:
-na činnost svazu pro rok 2021 - 140 tisíc, 98 tisíc zálohově 30/7/21,
42 tisíc přijde v roce 2022 po kontrole vyúčtování
- na činnost KTCM na období 1/1/21-30/6/2022, 200 tisíc, 140 tisíc
zálohově 28/6/21, 60 tisíc přijde v roce 2022 po kontrole vyúčtování
Členské příspěvky od ŠS ČR Kč 68.100,- (62340 1/7/21 + 5760 23/12/21)
Na KTCM od ŠS ČR 60.996,-.

Pro úplnost připojuji i hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 hospodáře pana Davida:
Rozpočet byl navržen jako mírně přebytkový. Okolnosti spojené s výskytem Covid-19 se v jednotlivých položkách
musely zákonitě projevit.
Příjmy z členských příspěvků jsou jen nepatrně nižší. Rozdíly budou vždy, protože podklady oddílům pro odsouhlasení
členů posílá ŠSČR až zhruba 2 měsíce po vytvoření rozpočtu.
Dotace jsou svéráznou kapitolou. Nejsou nárokové ani predikovatelné. A přitom tvoří řádově nějakých 75% příjmů.
Propad dotací ŠSČR je způsoben tím, že v roce 2020 posílal svaz tzv. covidné v přibližně stejné výši a později to
upřesnil, že je to vlastně příspěvek na rok 2021 a že letos už přispívat nebude. V oblasti KTCM je skutečnost proti
plánu zanedbatelná.
V odhadu dotace od kraje se JčŠS držel při zemi, krajský úřad požadované peníze příliš nekrátil.
Dalšími příjmy byly vklady ze školení trenérů a spoluúčasti. V rozpočtu jsou vedeny jako dary, ale ŠSČR je chce mít
uvedeny jako příjmy ze sportovní činnosti.

Výdaje:
Díky tomu, že odpadla sezona (2020/21) – hrálo se jen jedno kolo 1. divize, byly položky u soutěží družstev čerpány
částečně (zápočty na LOK) nebo vůbec.
Díky zmíněnému fenoménu Covid-19 je patrný ústup klasického (praktického) šachu a značný vzestup rapid turnajů.
Některé rapid-turnaje byly sice zdokumentovány, ale nebyly hlášeny předem, proto v rozpočtu nejsou.
Jako každoročně je finančně nejnáročnější mládež. Díky dotacím kraje nebylo potřeba šetřit na materiálním vybavení
(projektory, soupravy) ani na didaktickém vybavení (Chessbase, knihy).
Zcela bezprecedentní nárůst zaznamenaly webináře, on-line výukové programy a rozsah letních táborů. Je velmi obtížné
nějak vyhodnotit efektivitu. Nezbývá než se spolehnout na kvality přednášejících. Některé údaje o počtu
odpřednášených hodin jsou na hraně, občas z fakturovaného popisu plyne průměr 8-10 hodin na den.
Mzdové náklady a odměny letos překročily plán. V rámci schvalovaných dotací krajem nebyly kráceny, jejich
nevyplacení s cílem dostát plánovanému objemu dle rozpočtu by znamenalo nepříjemné dopady na budoucí dotace. Lze
říci, že toto překročení je kryto dotací kraje.
Provozní náklady jsou v očekávané výši.

Kontrola plnění rozpočtu za rok 2021
Příjmy za rok 2021 JšS 513 293 kč
položky : čl.příspěvky 68 100 Kč
startovné
46 400 Kč
dotace
357 996 Kč
příjem ze školení trenérů
11 000 Kč
spoluúčast oddílů na dotacích
40 797 Kč
Výdaje
577 822 Kč kč
soutěže oddíly
24 100 Kč
odměny vedoucí
19 020 Kč
jednotlivci dospělí
42 500 Kč
mládež
12 500 Kč
TCM
405 508 Kč
školení
10 450 Kč
odměny VV + komise 63 000 Kč
provozní náklady
14 452 Kč
Za oblast provozní zodpovídá hospodář a předseda JšS
Za oblast mládeže zodpovídá předseda KM + TMK JšS
Za oblast STK zodpovídá předseda STK JšS

V průběhu ledna bylo kontrolováno vyúčtování dotací a oprávněnost jejich použití, dotace na
sportovně talentovanou mládež.
Standardně bylo sledováno čerpání rozpočtu a stav účetnictví k 31. 12. 2021
Při kontrolní a revizní činnosti byly prověřovány z hlediska věcného a přípustnosti účetních operací
všechny účetní doklady JŠS a s tím související i neúčetní uložená dokumentace.
Z hlediska účetních předpisů a provádění finančních operací nebyly shledány žádné závažné
nedostatky.
Na dobré úrovni je i účtování jednotlivých účetních případů ve vazbě na vedení účetnictví.
Hospodářský výsledek roku 2021 je schodek 64529 Kč.
Posuzováno bylo i celkové dodržování schváleného rozpočtu na rok 2021 ve vazbě na skutečné
náklady jednotlivých akcí.
Z hlediska věcného byly posuzovány některé skutečnosti a záležitosti, které byly zjištěny při revizní
činnosti v roce 2020.
RK JŠS doporučuje konferenci a VV ŠSČR :
1) RK JŠS navrhuje VV JŠS zpracovat a schválit vnitřní směrnici pro časové rozlišení nákladů,

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

pro rozdělení nákladů na hlavní a jinou činnost
RK JŠS i nadále doporučuje, aby na všech jednotlivých účetních dokladech uložených v
účtárně svazu byl vždy uváděn přímý a jednoznačný odkaz na příslušné smluvní ujednání,
rozhodnutí VV JŠS, které je uvedeno v zápise (číslo zápisu a bod), apod.
Doporučuje se upřesnit smlouvy na výukové programi jednotlivých lektorů z hlediska
věcnosti – data ,počet hodin,seznam účastníků atd.
RK ŠSČR doporučuje, aby stav hospodaření byl čtvrtletně zveřejňován na webu JŠS.
RK JŠS konstatovala,nutnost věcně dobře připravit návrh rozpočtu na rok 2022 v části
příjmové (předpoklad) i výdajové. V návrhu rozpočtu podrobně uvést výdaje za jednotlivé
kapitoly a podkapitoly (akce).
Rovněž se i nadále doporučuje věnovat větší pozornost webovým stránkám JŠS a tyto
pravidelně aktualizovat; rovněž dbát na vyváženost informací z jednotlivých oblastí činnosti
svazu i z jednotlivých okresů.
RK JŠS není dle stanov oprávněna vstupovat do výkonné pravomoci výkonného výboru, ale
pouze upozorňovat na zjištěné nedostatky a problémy a vyjadřovat se k návrhu a čerpání
rozpočtu a celkovému hospodaření svazu.
RK JŠS doporučuje konferenci schválit činnost VV JŠS v roce 2021.
RK JŠS doporučuje konferenci schválit čerpání rozpočtu JŠSza rok 2021.

10) RK děkuje za vstřícnou a operativní spolupráci v minulém roce hospodáři JŠS panu Karlu
Davidovi a účetní Janě Vrkočové.

Za RK JŠS
předseda
Beníšek František
členové RK JŠS
Kukačka Ladislav
Lefler Václav

