
Zpráva revizní komise KH ŠS pro Konferenci 22.g.2OLg

Revizní komise se od posledního konání konference dne 23.9.2OI8 zabývala
kontrolou hospodaření, především pak posouzením plnění rozpočtu tak, jak jej
konference KnŠS v toňském roce schválila, zveřejnila na webu KHŠS svou zprávu
k23.9.2018, prověřila plnění usnesení konference a zabývala se i dalšími
skutečnosti, které mají charakter kontrolní činnosti.

Hospodaření Královéhradeckého šachového svazu za období od t.9.2018 do
31.8.2019, tedy v rozpočtovém roce je z podkladů, které má revizní komise
k dispozici zřejmé, že se podařilo dodržet plánovaný schodek rozpočtu ve výši
5.000,- Kč, když předložené plnění rozpočtu vykazuje ztrátu 2.32I,- Kč.
K překročení plánovaného schodku došlo prakticky výhradě u střediska komise
mládeŽe. Této problematice se revizní komise detailněji vrátí, pokud nebude
překročení vysvětleno ve zprávě výkonného výboru nebo samostatným
vystoupením na konferenci.

Pokud se týká účetní závěrky, tak účetnízávěrka k3l.t2.2017 byla založena ke
zveřejnění až t6.1,.20I9. Tento krok má být uskutečněn bez zbytečného odkladu
po schválení účetní závěrky vrcholným orgánem Krajského šachového svazu,
tedy konferencí, a mělo by tedy k němu dojít nejpozději v říjnu, tedy v krátké
době po konání konference. Revizní komise zdůrazňuje, že by se podobná
skuteČnost neměla opakovat s účetní závěrkou k3t.I2.2018, zvláště když
příslušný postup kritizovala obecně ve vztahu k více krajským šachovým svazům
ve své zprávě pro celostátní konferenci i celostátní revizní komise ŠSČn.
Úroveň účetnictví a tím i účetní závěrky odpovídá hrazené částce 10 tis. Kč za
rozpočtový rok. Při takto nízké částce nelze očekávat kvalitu zpracovávaného
účetnictví bez jakýchkoli problémů, V současné době je však s ohledem na
případný rozsah jeho užití přiměřeně akceptovatelný, a to i přes dále uváděné
dílČí nedostatky. V předloženém účetnictví nebyly ve všech případech zajištěny
analytické účty či jiný způsob evidence požadovaný v dotačních podmínkách pro
ÚČely jednotlivých dotací. Revizní komise předpokládá, že je možné zajistit
případné podklady pro kontrolu dotací i z operativní evidence resp. návaznými
Úkony zpracovatele účetnictví. Již v minulosti doporučovala revizní komise
používání příjmových pokladních dokladů, které jsou výrobcem předem
oČÍslovány, a je tak možné ověřit použití všech jednotlivých dokladů. Tyto
doklady jsou sice nyní číslovány ale až jejich zhotovitelem a tak předpokládaný
efekt se vytrácí.



Dle usnesení konference z23.9.2O1B většina návrhů navržená delegáty
nebyla konferenci přijata.

Schválen byl mimo jiné rozpočet, ke kterému se revizní komise vyjadřuje
samostatně výše.

Dále konference KHŠS schválila, aby výkonný výbor projednal s Lubošem
RoŠkem spolupráci KTCM s oddílovými trenéry a informoval o výsledku jednání.
Výkonný výbor KHŠS 6.1,1,.2018 projednal podle svého zápisu část ad 2
Konference KHŠS - úkoly s Lubošem Roškem, jako vedoucím KTCM jeho budoucí
spolupráci na rozvoji talentovaných hráčů KHŠS a dohodl se se jmenovaným,že
tento projedná formu a vedení dalšího tréninkového procesu s oddílem
konkrétního nového talenta a s jeho zákonnými zástupci. Zjevně tedy bud'zápis
z výkonného výboru neodpovídá obsahu jednánís Lubošem Roškem, nebo nebyl
Úkol konference pod písmenem e) zápisu z konference z 23.g.2018 naplněn a
trvá. Je potřebné zdůraznit, že cílem úkolu, uloženého konferencí, bylo
koordinovat tréninkový proces případného talentovaného mladého šachisty na
Úrovni oddílového trenéra a KCTM. Revizní komise nemá zprávy, že by takto
LuboŠ RoŠko v konkrétních případech opakovaně postupoval, byť oddílovým
trenérŮm, např. výběrem vhodné tréninkové literatury zjevně pomáhá. To lze
doloŽit i jeho materiálem zveřejněným na www stránkách KHŠS zveřejněným
7 .6.20t9 nazvaném tréninkové materiály.

Pokud se týká úkolu uloženého konferencí, a to je zveřejnit zprávu revizní
komise na webu KHŠS, případně ji rozeslat oddílům, došlo ke zveřejnění zprávy
revizní komise k období 2017 - 20IB dne 12.11,.2Ot8. Termín zveřejnění byl
zprávy byl ovlivněn delšízahraniční cestou předsedy revizní komise.

Posledním schváleným úkolem dle usnesení konference, zaznamenaném
vzápisu pod písmenem ch) zápisu z konference bylo, aby zástupci KHŠS na
konferenci podporovali zvýšení odstupného za talentovanou mládež. Výsledek
hlasovánív této věcije zaznamenán v zápise z konference ŠsČn ze dne 23.2.2o1g
Pod bodem 13 Změna legislativy. Návrh nebyl schválen, když 22 delegátů
hlasovalo pro, avŠak 20 bylo proti a ]-2 se zdržeto hlasování. Podobný návrh je
Podle RK nezbytné projednat předem, pokud možno zaslat známým zástupcům
jednotlivých krajů a dalších subjektů, a dle možnosti ifunkcionářům KšS. Zároveň
je Podle názoru předsedy revizní komise vhodné, aby návrh nebyl formulován
tak sloŽitě, ale co nejjednodušším způsobem, neboť čím složitější návrh, tím větší
Předpoklad, Že se některá jeho část nebude konkrétním osobám jevit jako
vhodná. Stojí za Úvahu u takto složitých návrhů přednést několik návrhů
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samostatných. Proto by případný postup při obdobném usneseníkonference měl
být neprodleně koordinován na nejbližším výkonném výboru KHŠS, neboť jiný
postup snižuje možnost úspěšného prosazení návrhu.

Revizní komíse dále doporučuje, aby si zástupce výkonného výboru při

konferenci ověřil aktuální kontakty, tak zveřejněné souhlasily s aktuálním
stavem. Ve stávajících kontaktech je možné u shodných osob najít např. rozdíly
mezi tím co je zveřejněno v části webu Oddíly a v části Kontakty.

Trvá i připomínka nedostatečné přehlednosti webu KH ŠS ale je nutné
zdůraznit, že příliš lépe si nevede po změně ani web ŠS Čn.

V Hradci Králové 19.9.2019
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předseda RK KHŠS


