
Zpráva revizní komise JŠS za rok 2022 

 
Revizní komise od začátku roku 2022 pracovala ve složení : 

 

Předseda Beníšek František,členové Kukačka Ladislav, Lefler Václav. 
 

Tyto osoby byly zapsány po svém souhlasu i ve spolkovém rejstříku vedeneném JšS. 

 RK v roce 2022 průběžně sledovala hospodaření JšS 

Byla především využívána elektronická komunikace. 

 
Kontrola proběhla,jednak„od stolu“ na základě předložených dokladů a přehledů hospodáře pana Karla 

Davida , jednak samotným šetřením na místě dne 2.ledna 2022 za přítomnosti účetní JŠS Bc.Vrkočové 

Jany,předsedy RK Beníška Františka a člena RK Kukačky Ladislava. 

  

Účetní Bc.Vrkočová Jana predložila výpisy z banky,vyúčtování KTCM,vyúčtování dotací od 

ing.Hvlíčka,atd. 

 RK  prověřila účetní závěrku, tj. výkaz zisku a ztrát, rozvahu a obraty na jednotlivých účtech, 

Inventura majetku se neprovádí. 

 JŠS neměl k 31.12.2022 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý majetek. 
 K 31. 12. 2022 měl Jihočeský šachový svaz v pokladně  260,- Kč, 
 
Peněžní prostředky v bance          Fio banka    193 135,32 Kč 
 Pohledávka po splatnosti v celkové výši 540 Kč ke dni kontroly zapravena 
 
.Rozpočet na rok 2023  předložený ke schválení konferenci JšS: 

Příjmy :                    356 080 Kč 
Členské příspěvky  67 680 Kč 
Startovné :              48 400 Kč 

Dotace: 
ŠSČR  67 500 Kč  + na činnost  JšS 150 00 Kč + sport.činost  22 500 kč 

 

Výdaje : 356 080 Kč 
Soutěže družstev 57 200 kč poplatky LOK 16000 kč poplatky FIDE 5600 Kč přebor škol 15100 Kč sotěž družsev mládeže 5500 Kč sozěž jednotlivci 

dospělí 23000 Kč mládeže 23500, KTCM 176 900 Kč školení 11500 Kč 

mzdové náklady a odměny 47500 Kč  provozní náklady 16480 Kč 
 
Hodnocení  plnění rozpočtu za rok 2022 : 

Hospodaření JčŠS skončilo v roce 2022 účetním přebytkem, 

 Na začátku 2022 byl stav na účtu 202 970,32 Kč a na konci tohoto roku byl stav 193 135,32 Kč. 

Stav oproti rozpočtu 2022 - 

Čenské příspěvky – rozdíl je způsoben stavem členů k lednu,  příspěvky se platí pozdějiStartovné držstev  - není  znám 

počet družstev ve třetí divizi. 

Nižší jsou dotace od ŠSČR, zejména pro KTCM, kde je částka závislá na dosažených výsledcích. 

U provozní dotace je částka vyšší. 

Dotace představují řádově ¾ příjmů 

U nákladů jsou u soutěží družstev nižší částky, protože např. platby za LOK jsou odvozeny od počtu družstev a některé 

soutěže se neuskutečnily. 

U soutěží jednotlivců  dospělých vyšší nájem, u mládeže nebyly některé položky čerpány. 

Je nutné na fakturách uvádět všechny skutečnosti potřebné ke kontrole i ve vztahu k rozpočtu. 

Vyšší jsou náklady u KTCM. Ne vždy je z faktury patrné, že se jedná o akci KTCM nebo jen o akci mládeže, která není 

součástí TC. 

Na snížení finančních prostředků ,je nutné reagovat. Do budoucna se neočekává zvyšování dotací, proto bude nutné 

zvýšit vlastní příjmy, tj. členské příspěvky a startovné 

 



Kontrola plnění rozpočtu za rok 2022 

  

Příjmy za rok 2022 JšS  611 349 kč      

položky : čl.příspěvky              67 640 Kč 

                startovné                   45 400 Kč 

                 dotace ŠSČR         101791  Kč 

                 dotace na činnost JšS   327 000 Kč 

                 příjmy ze sport.činnosti  69 518 Kč 

                                     

 

Výdaje za rok 202          577 822 Kč kč 

     soutěže  oddíly             57 000  Kč 

     přebor škol                   15 100  Kč 

     Družstva mládež           65000  Kč 

 

      odměny vedoucí          15 000  Kč 

      jednotlivci dospělí       27 330  Kč 

     jednotlivci  mládež       18 500  Kč 

     finále mládeže              16 000 Kč 

      TCM                          392 000  Kč 

      další náklady TCM    298 169  Kč 

       odměny VV + komise 45 000 Kč 

      provozní náklady         18 150 Kč 

      další prov.náklady          3560  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. 2022 

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 2022 je  kladný 54 031 Kč  Kč. 

Posuzováno bylo i celkové dodržování schváleného rozpočtu na rok 2022 ve vazbě na skutečné 

náklady jednotlivých akcí. 

Z hlediska věcného byly posuzovány některé skutečnosti a záležitosti, které byly zjištěny při revizní 

činnosti v roce 2021. 

 

 

   RK JŠS doporučuje konferenci: 

 1, RK doporučuje, aby stav hospodaření byl čtvrtletně zveřejňován na webu JŠS. 

 2, Doporučuje upřesnit smlouvy na výukové programy jednotlivých lektorů z hlediska    

      věcnosti – data,počet hodin,seznam účastníků 

 3, RK 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. 

 4,Rovněž doporučuje věnovat větší pozornost webovým stránkám JŠS a tyto pravidelně 

aktualizovat; dbát na vyváženost informací z jednotlivých oblastí činnosti svazu i jednotlivých 



okresů. 

 

 5, RK JŠS doporučuje konferenci schválit činnost  VV JŠS v roce 2022. 

 6, RK JŠS doporučuje  konferenci schválit čerpání rozpočtu JŠS za rok 2022. 

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                        

                                                                                        

                                                                                                                                                                       

                                                                                                 


