
Zpráva revizní komise JmŠS za rok 2022 

 

 
Revizní komise (RK) ve složení David Hampel (předseda), Jan Gorčák a Josef Lahodný na základě e-

mailové komunikace sestavila tuto zprávu pro Konferenci JmŠS. 

 

 

RK konstatuje: 

 

• RK avizovala kontrolu čerpání rozpočtu JmŠS za rok 2021 (spolu s dalšími dokumenty 

a financemi) v lednu 2022. RK obdržela přehled čerpání rozpočtu JmŠS za rok 2021 až 12. 6. 

2022, ale dokument neměl všechny požadované údaje. Termín 31. 8. 2022 daný Konferencí také 

nebyl dodržen, a poslední termín pro dodání čerpání rozpočtu za roky 2021 a 2022 10. 1. 2023 

daný VV JmŠS nebyl dodržen také. RK JmŠS tak nemá možnost posoudit stav hospodaření za 

rok 2021 a 2022. 

 

 

Kontrola usnesení Konference JmŠS 2021: 

 

• Doporučení RK JmŠS ohledně rozpočtů je zapracováno jen částečně. 

 

 

Kontrola usnesení Konference JmŠS 2022: 

 

• OŠS zveřejnit do 31. 8. 2022 zprávu o činnosti v roce 2021 na krajském webu.  

Zprávu u činnosti v roce 2021 dosud nezveřejnily OŠS Blansko, Brno-město, Břeclav, Znojmo. 

 

• Hospodáři  JmŠS  předložit  do  31.  8.  2022  Revizní  komisi  JmŠS  potřebné  podklady 

k hospodaření JmŠS za rok 2021.  

Hospodář dosud nepředložil plnění rozpočtu za rok 2021 v požadované formě (včetně počátečních 

a koncových stavů, prostředků rezervovaných pro jednotlivé OŠS, …). 

 

• Komisi rozhodčích JmŠS uskutečnit v září 2022 školení rozhodčích 2. třídy.  

Školení rozhodčích 2. třídy (i 3. třídy) se uskutečnilo. 

 

• Komisi  mládeže  JmŠS  vypracovat  pravidla  pro  pořadatele  turnajů  seriálu  KP  mládeže 

v rapidšachu.  

Požadavky na pořadatele jsou publikovány v rámci stránky KM JmŠS. 

 

• STK JmŠS každoročně zveřejňovat po skončení II. lig přehled sestupujících z KPI a KPII 

družstev.  

Toto usnesení bude možné v plné šíři plnit až na konci aktuální sezóny (Konference JmŠS 2022 se 

uskutečnila s odstupem po konci soutěží družstev), nicméně STK průběžně aktualizovala – jako 

obvykle – aktuální situaci s postupy a sestupy. 

 

• STK  JmŠS  zpracovat  jednotný  klíč  k vypočtení  odměn  vedoucích  okresních  přeborů 

družstev. 

STK Navrhla Statut vedoucích okresních přeborů, jehož je odměňování vedoucích součástí.  

 

• STK JmŠS zorganizovat  do 31. 12. 2022 anketu o návrhu vyškovských  šachistů ohledně 

hodnocení v KPII družstev.  

Anketa byla realizována, výsledky publikovány. 

 

• VV  JmŠS  zajistit  zveřejnění  všech  zpráv  a  podkladových  materiálů  14  dní  před 

Konferencích JmŠS. 

Většina zpráv publikována byla, nicméně zpráva předsedkyně a zpráva hospodáře (včetně čerpání 

rozpočtu za roky 2021 a 2022) nejsou vystaveny ani v neděli odpoledne. A vystavena do 14 dnů 



před Konferencí není ani zpráva Revizní komise, která do poslední chvíle čekala, zda uvidí 

čerpání rozpočtu za rok 2022. 

 

 

Závěrem: 

 

Obecně organizační činnost v rámci JmŠS nefunguje dobře a ekonomická činnost JmŠS je dlouhodobě 

mimo kontrolu RK JmŠS. Odborné komise (STK, KM, KR) fungují na dobré až výborné úrovni.  

Pokud bude Konferenci předloženo čerpání rozpočtu za roky 2021 a 2022, RK důrazně 

nedoporučuje Konferenci JmŠS schválení čerpání. Nutná bude podrobná hloubková kontrola 

hospodaření JmŠS nově zvolenou RK. 

 

 

 

 

V Brně dne 12. 2. 2023                                                                doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.  

                                                                                                                      předseda RK  


