
Zpráva revizní komise k činnosti PŠS za rok 2017 

1. Zástupci RK se účastnili jednání VV a vyjadřovali se k projednávaným 

otázkám a záměrům činnosti PŠS v roce 2017 

2. Z hlavních činnosti RK: na konferenci byl jako třetí člen zvolen pan Václav 

Soukup. 

3. Kromě toho v říjnu 2018 členové revizní komise na PTU fyzicky zkontrolovali 

hospodaření PŠS za rok 2017 a část roku 2018. Při kontrole jednotlivých položek 

hospodaření a rozpočtu nenašli žádné zásadní pochybení a výjimkou nákladů na 

tréninky, kde není doložen seznam účastníků, což může být, vzhledem k chybějícím 

zápisům, neprůkazné  Nalezené dílčí nedostatky byly konzultovány. Je doporučena 

kontrola  podkladů již v komisích a znovu před proplacením. Podklady pro účetnictví 

byly na PTÚ dodány do měsíce květen 2018. 

4. Přiznání na finanční úřad za rok 2017 bylo podáno v řádném termínu v 

rozsahu, který byl prezentován konferenci. Účetní položky a jejich zpracování 

odpovídají standardu.  

5. RK konstatuje, že činnost VV po vzoru komise mládeže postupně přechází do 

ilegality.  Nejsou plněny termíny a dochází k prodlevám při zveřejňování informací o 

činnosti svazu a komisí. Čímž je porušován bod 5 článku 3 Jednacího řádu (zveřejnit 

informaci do 30 dní) 

Příklady (říjen 2018), které potvrzují výše uvedené 

Komise trenérů – byl slíben aktualizovaný přehled trenérů – na webu je informace z 

roku 2016 

Komise mládeže – poslední zveřejněný zápis z 06/2016 

Komise pro dotace – zrušila si úkol Manuál pro dotace, přešla na individuální 

komunikaci, výsledky činnosti ani dotazy nezveřejňuje 

Komise STK – jako jediná prezentuje činnost na webu (starém formátu, ale 

zveřejňuje), přijímá nepředvídatelná rozhodnutí, například pro letošek 13 účastníků v 

Přeborové skupině družstev. Je nevhodná forma konkurzů na pořádání mistrovských 

akcí. 

VV v říjnu 2018 zveřejnil poslední zápis z 25.6. a hospodaření za I. Čtvrtletí 



VV – byla přijata pracovní síla, nicméně aktivita byla vidět v březnu a nemáme 

vyhodnocení  

Termínový kalendář – není zveřejňován včas a tudíž dochází ke kolizím pořádaných 

akcí, případně jsou zásadní akce zveřejněny ve velmi krátkém předstihu  

 

6. Pro rok 2019 je potřeba věnovat zvýšenou péči dotačním titulům, které přináší 

nejen finanční výhody, ale i určité povinnosti. Ke zvážení je například 

profesionalizace zpracování žádostí o dotace a jejich nedílné vyhodnocení. 

7. Příspěvek na činnost klubu, který by měl být dle názoru RK vyplácen všem 

klubům. Je -li vyplácen za pořádání oficiálních turnajů (akcí), měly by být podloženy 

smlouvou mezi klubem a PŠS 

Závěr: RK kladně hodnotí činnost PŠS a nenašla žádnou závažnou chybu v 

hospodaření s finančními prostředky PŠS. 

V Praze 30.10.2018 

 

Václav Soukup   Růžena Přibylová   Miloslav Partl

      


