
 
Zpráva Revizní komise Pražského šachového svazu 

o kontrole účetnictví PŠS (za rok 2013) 
 
Účetnictví PŠS je zajišťováno Pražskou tělovýchovnou unií, která jej zpracovává na základě 
podkladů předávaných hospodářem RNDr. Janem Kovářem. Kontrola účetnictví Pražského 
šachového svazu (dále PŠS) týkající se účetního roku 2013 proběhla, dle předložených 
materiálů konferenci PŠS. Fyzická kontrola přehledu předloženého na konference PŠS 2013 
dle účetních podkladů byla dne 11. ledna 2014. Místního šetření se zúčastnili tři níže uvedení 
členové Revizní komise PŠS (RK), hospodář RNDr. Jan Kovář a sekretář Ing. Milan Paulovič  
  
Revizní komise považuje za důležité upozornit na následující skutečnosti: 
 
1) Stav finančních prostředků PŠS k 31. 12. 2013 
K 31. 12. 2013 měl Pražský šachový svaz v pokladně 10.815,- Kč, na běžném bankovním 
účtu 456.788,20 Kč. Souhrnně tedy 467.603,20 Kč. RK potvrzuje, že uvedené zůstatky 
odpovídají stavům prezentovaným hospodářem PŠS na konferenci 10.12.2013 s doložením 
následných pohybů do 31.12.2013 
 
2) Ostatní 

• RK oceňuje pečlivou práci hospodáře RNDr. Jana Kováře, navíc prováděnou s péčí a 
zaujetím 

• RK doporučuje, aby jednotlivé komise předávaly podklady se stejnou péčí jako 
hospodář. Konkrétně, aby komise převzaly plnou odpovědnost za prostředky, s kterými 
mohou nakládat   

• RK doporučuje VV přijmout opatření pro podporu malých oddílů v rámci snahy o 
stabilizaci a rozšiřování členské základny 

• RK doporučuje přehodnotit odměňování členů VV – na jednu stranu jsou odměny pro 
některé členy nízké a RK doporučuje jejich zvýšení, na druhou stranu jsou někteří 
členové honorování navíc za úkony, o kterých se RK domnívá, že by mohly souviset 
s jejich prací ve VV PŠS  

 
Závěr z kontroly ú četnictví 2013: 
 
Revizní komise shledala účetnictví PŠS za rok 2013 jako průkazné. Respektuje všechny 
skutečné operace Pražského šachového svazu a je v souladu s prezentovanými výsledky  
hospodaření na konferenci PŠS dne 10. prosince 2013 hospodářem PŠS RNDr. Janem 
Kovářem s doložením následných pohybů do 31.12.2013. 
 
V Praze dne 21. ledna 2014 
 
 
Za revizní komisi: 
 
 
 
 
 
Ing. MiroslavKrieger        RNDr. Cedrik Haškovec    Miloslav Partl 
      (člen RK)                (předseda RK)    (člen RK) 
 


