
Zpráva revizní komise k činnosti PŠS  

pro konferenci PŠS konanou dne 9. 12. 2019 
 

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

a Josef Nový.  

 

2. Zástupci kontrolní komise byli v roce 2019 zváni na schůze Výkonného výboru PŠS, 

kterých se pravidelně účastnili. V letošním roce se uskutečnily 4 schůze a zápisy 

z jednání Výkonného výboru jsou zveřejněny na webu PŠS.  

 

3. V roce 2018 se odborné komise PŠS scházely a rozdělovaly finanční příspěvky na 

činnost, které byly na základě písemného rozhodnutí podepsaného místopředsedou 

svazu převáděny na účty pražských klubů. Komise mládeže se sešla 3x a rozdělila 

24.140 Kč, Trenérsko-metodická komise 1x a rozdělila 28.000 Kč, STK 3x rozděleno bylo 

6.600 Kč, Komise pro marketing a komunikaci 1x a rozdělila 2.500 Kč. Celkově byla 

z rozpočtu Pražského šachového svazu na základě rozhodnutí odborných komisí 

převedena částka 62.990 Kč. Zápisy z jednání odborných komisí a rozhodnutí o výši 

přiděleného příspěvku zveřejněny nebyly.  

 

4. V roce 2018 uspořádalo Tréninkové centrum mládeže 3 jednodenní a 6 dvoudenních 

tréninků, celkem 15 dní soustředění. Rozpočet ve výši 90.162 Kč byl vyčerpán. 

 

Revizní komise spatřuje ve vyúčtování tyto nedostatky: 

 

- Vybrané příjmy od účastníků tréninků ve výši 200-400 Kč za osobu se nepromítly 

do účetnictví. Byly předloženy pouze seznamy hráčů z listiny talentů.  

o Př. 13.-14.10.2018 – Náklady za trenéry činily 13.040 Kč, poplatek vybíraný 

od hráčů za soustředění činil 3.600 Kč (18 hráčů, 200 Kč).  

- Podle Přílohy 2 článku 2 Ekonomické směrnice ŠSČR je odměna trenérům a lektorům 

stanovena za vlastní výkon. Do vyplacených odměn trenérů však byla zahrnuta také 

dvouhodinová přestávka na oběd, přičemž skutečně odtrénováno bylo 6 hodin. Např. 

u trenéra 2. třídy (350 Kč/hodinu) tak byla vyplacená odměna za jeden den vyšší o 700 

Kč. V jednotlivých dnech přednášeli 2-3 trenéři.   

 

K hospodaření s prostředky TCM v roce 2019 jsme neměli k nahlédnutí všechny 

doklady.   

 

Závěr: 

 

Navrhujeme konferenci přijmout toto usnesení: 

„Konference PŠS  ukládá příslušným orgánům PŠS: 

 



1) Zlepšit informovanost klubů formou úprav webových stránek PŠS:  

- Na hlavní stránce zveřejňovat stručnou informaci s odkazem na nově vložený 

 příspěvek příslušné sekce, komise atd. stejně, jak je toto zavedeno na webu ŠSČR.  

- Pro zástupce pražských oddílů a klubů, případně další pravidelné čtenáře webových 

stránek PŠS, umožnit registraci jejich e-mailové adresy k rozesílání upozornění na nový 

příspěvek.     

- Vytvořit na webu samostatnou sekci pro Projekt Krajského tréninkového centra 

mládeže. Včas publikovat údaje, které dle Pravidel práce projektu podléhají veřejné 

kontrole: 

a. Rámcový program akcí TCM, které se budou realizovat v příslušném roce, 

b. Rozpočet, 

c. Kalendář tréninků s propozicemi jednotlivých akcí, 

d. Seznam vybraných šachistů (věk, rating), jejich zařazení do skupin talentované 

mládeže dle věkových kategorií do 14-16 let, příp. potencionální talenty do 10 

let, 

e. Závěrečná zpráva krajského manažera zasílaná koordinátorovi projektu 

do 15.11. každého roku.  

 

2) Dodržovat článek 3 bod 5 Jednacího řádu Výkonného výboru a odborných komisí PŠS 

a ze všech schůzí Výkonného výboru a odborných komisí PŠS včas zveřejňovat zápisy. 

 

3) Příspěvky na činnost klubů převádět na jejich účty až po zveřejnění zápisu z jednání 

příslušné odborné komise na webu PŠS. 

 

4) TMC vést seznamy s účastí šachistů na trénincích.“ 

 

RK v zásadě kladně hodnotí činnost členů Výkonného výboru PŠS v letošním roce. Výrazné 

zlepšení nastalo změnou dvou předsedů komisí. Komisi mládeže vede Pavel Kopta 

a předsedou Trenérsko-metodické komise se stal Přemysl Hrbek. U akcí pořádaných už pod 

jeho vedením se v rozpočtu PŠS promítla spoluúčast rodičů. Komise pro dotace získala 

v letošním roce pro kluby pracující s mládeží grant Magistrátu hl. města Prahy, který 

je dvojnásobný oproti roku minulému.  

 

V Praze dne 4. 12. 2019  

 

Revizní komise PŠS 

 

 


