
Zpráva revizní komise k činnosti PŠS  

pro konferenci PŠS konanou dne 8. 12. 2020 
 

1. Revizní komise pracovala v letošním roce ve složení Růžena Přibylová, Václav Soukup 

a Josef Nový.  

 

2. Zástupci revizní komise byli v roce 2020 zváni na schůze Výkonného výboru PŠS, 

kterých se pravidelně účastnili. Zápisy z jednání Výkonného výboru byly zveřejněny na 

webu PŠS.  

 

3. Výběrová řízení na pořádání plánovaných akcí v roce 2020 byla vypsána pouze komisí 

mládeže.  

 

4. Revizní komise na své schůzi též projednala účetní závěrku za rok 2019 a konstatovala, 

že účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy. 

 

5. Přílohy k účetní závěrce jsou zpracovány za účetní období od 1.ledna 2019 

do 31.prosince 2019. 

 

6. Namátková kontrola účetních dokladů za rok 2019 proběhla na PTÚ 24. 11. 2020. 

Závady nebyly zjištěny. Doklady letošního roku byly teprve zpracovávány a v den 

kontroly k nahlédnutí nebyly.   

 

7. Revizní komise neshledala žádný závažný nedostatek a doporučuje konferenci 

Pražského šachového svazu účetní závěrku za rok 2019 schválit. 

 

8. Revizní komise opakovaně konstatuje nedodržení článku 3 bod 5 Jednacího řádu VV   a 

odborných komisí PŠS spočívající v nezveřejňování zápisů z jednání odborných komisí. 

Kluby nejsou průběžně informovány o projednávaných záležitostech v komisích, o 

přijatých rozhodnutí včetně převodu finančních prostředků z rozpočtu svazu na 

jednotlivé kluby.  

 

9. Na webu PŠS nelze vyhledávat, nemá archiv a nejstarší zprávy jsou z března 2020. 

Všeobecná informovanost klubů je minimální a údaje nejsou transparentní.  

- Na Krajské tréninkové centrum mládeže jsou každoročně převáděny finanční 

prostředky z ŠSČR a realizací projektů stanovených podle obecných zásad jsou 

pověřeny krajské šachové svazy, které odpovídají svým členům za veřejnou 

informovanost a kontrolu práce svého KTCM. Je nutností pro veřejnost přizpůsobit 

údaje přehledně a transparentně. Konference konaná 9. 12. 2019 uložila jednomyslně 



příslušným orgánům PŠS zlepšit webové stránky PŠS na základě podnětů RK. Tento úkol 

nebyl splněn.  

 

10. Hlavní sportovní činností svazu je zajištění krajských přeborů v různých formách 

(jednotlivci, družstva, rapid, blesk) šachu - vypsat a stanovit podmínky výběrového 

řízení, publikovat na webu a rozeslat klubům, vybrat pořadatele, poskytnout mu 

odbornou pomoc při sestavení propozic a uzavřít smlouvu. V případě pořádání soutěží 

přímo Pražským šachovým svazem není rozpis zpracován s povinnými náležitostmi 

propozic.   

 

a. Komise mládeže výběrové řízení na soutěže vypsala v srpnu s výjimkou Přeboru 

Prahy družstev starších žáků. Vyhodnocení výběrového řízení však nebylo 

publikováno.  

b. Sportovně technická komise na pořádané akce výběrové řízení nevypsala.  

 

Závěr: 

- RK PŠS navrhuje konferenci schválit čerpání rozpočtu PŠS v roce 2019 (účetní zisk 11 tisíc Kč). 

- RK PŠS navrhuje opakovaně konferenci uložit příslušným orgánům PŠS zlepšit webové 

stránky PŠS na základě podnětů RK (viz body 8 a 9 této zprávy RK PŠS). 

 

V Praze dne 5. 12. 2020  

 

Za Revizní komisi PŠS 

 

 

Růžena Přibylová, v. r.  Václav Soukup, v. r   Josef Nový, v. r. 


