
Zpráva revizní komise JmŠS za rok 2016 

 

 
  Revizní komise (RK), zvolená na mimořádné konferenci JmŠS dne 25.9.2016 ve složení Ing.Rudolf 

Moulis,CSc. – předseda a členové Stanislav Vémola a Josef Lahodný, provedla dne 30.1.2017 za 

přítomnosti hospodáře a pokladníka JmŠS Bronislava Chmelíčka kontrolu správnosti dokladů 

hospodaření JmŠS za rok 2016 

 

  Ke kontrole byly předloženy následující doklady: 

- rozpočet JmŠS na rok 2016 

- hospodaření JmŠS vedené formou následujících excelovských souborů: 

  - pokladní kniha (33 pohybů) 

  - běžný účet 2700140505/2010 (181 pohybů) 

  - spořící účet 2300140506/2010 (39 pohybů) 

  - 4 x termínovaný vklad (2 pohyby – vklad a připsání úroku na každém t.v. ) 

- pod-účty jednotlivých OŠS (BL, BM, BO, BV, HO, VY, ZN) 

  - přehled startovného, pokut a poplatků za zápočet na ELO pro KP 

  - přehled odvedených daní  

  - rozvaha a výsledovka 

 

  Všechny účetní doklady jsou uloženy u p. B. Chmelíčka, který ve funkci hospodáře skončil k 

31.12.2016, ale má stále dispoziční právo k účtům JmŠS u Fio banky a který dle podané informace 

zpracuje daňová přiznání za r.2016. 

 

Byly zjištěny stavy účtů k 31.12.2016: 

 

- stav pokladní hotovosti                 5 705,00 Kč   

- stav běžného účtu                      130 989,56 Kč   

- stav spořícího účtu                      50 216,80 Kč   

- stav termínovaných vkladů                  0,00 Kč   

- stav celkem                                186 911,36 Kč  (JmŠS 130 642,61 Kč  OŠS 56 268,75 Kč) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- stav celkem  k 31.12.2015         165 960,37 Kč  (JmŠS 110 159,62 Kč  OŠS 55 800,75 Kč) 

 

- rozpočet na r.2016, který byl plánován se schodkem 69 575 Kč, skončil v důsledku odložení řešení    

  modernizace šachových webových stránek JmŠS (30 000 Kč), výrazně nižších provozních nákladů  

  (o 37 000 Kč)  a dodatečných dotací od ŠSČR (35 700 Kč) s přebytkem 20 483 Kč 

- na všechny platby přes pokladnu byly vystaveny řádné příjmové a výdajové doklady přehledně  

  chronologicky očíslované (bylo namátkově zkontrolováno 10 dokladů ze 33) 

- u kontrolovaných plateb na základě DPP bylo zkontrolováno i vystavení DPP 

- byly zkontrolovány počáteční stavy účtů v návaznosti na r.2015 

- byly zkontrolovány převody mezi termínovanými vklady, spořícím účtem a běžným účtem 

- pokladní hotovost 5 705,00 Kč byla předána dne 8.1.2017 předsedovi JmŠS Davidu Hamplovi                 

  a nebyla  proto zkontrolována, pouze potvrzena předsedou telefonicky 

- pokladní limit 15 000,00 Kč byl po celý rok dodržen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 

 

- RK doporučuje řešit archivaci účetních a ostatních dokladů JmŠS 

- RK doporučuje ohodnotit dosavadní činnost odstupujícího hospodáře p. B. Chmelíčka 

- RK konstatuje, že přetrvává problém modernizace webových šachových stránek JmŠS 

- RK neshledala podstatných závad v účetních dokladech, účetnictví je vedeno přehledně, 

  čerpané položky nepřesahují schválený rozpočet JmŠS.  
 

 

 

V Brně dne 30.1.2017                                             Ing.Rudolf Moulis,CSc.  

                                                                                         Předseda RK  


