
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2015 předkládaná pro VH 
ČHS konanou dne 19. 3. 2016 

 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2015 ve složení Martin Mašát, Jana Krtková, Michal Všetečka. 
Členové RK si zvolili předsedou M. Mašáta.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze 10, ul. Donská.  
 
Výsledky činnosti revizní komise: 
 

a) Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky ČHS:  

 

1. V oblasti hospodaření nebyly shledány rozpory s platnými stanovami a vnitřními 

předpisy ČHS.  

2. V rámci kontrolního dne bylo zjištěno chybné časové rozlišení při účtování členských 

příspěvků (členské příspěvky daného roku přijaté v prosinci předchozího roku), 

nicméně touto chybou nedošlo k ovlivnění finanční hotovosti ani k žádné jiné reálné 

újmě. V této souvislosti bylo též zjištěno, že vzhledem k nárůstu členské základny je 

stávající databázové vybavení pro sledování členské základny již nedostačující a vede 

k nadměrné administrativní zátěži.  

3. Ke konci roku 2015 byla provedena inventura drobného hmotného majetku, zásob a 

dokladová inventura. V rámci inventury nebyly shledány žádné závady. Bylo dohledáno 

18 položek majetku k vyřazení.  

 
b) Vyjádření k závěrce 2015 

Příjmy roku 2015 byly vyšší oproti rozpočtu o cca 1 250 tis. Kč, především díky vyšším vázaným 
příjmům od ČOV ve výši 1 688 tis. Kč (oproti rozpočtu 200 tis. Kč). Celkový hospodářský 
výsledek byl tudíž kladný ve výši 665 tis. Kč. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 
c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2016 

Pro rok 2016 je navrhován vyrovnaný rozpočet s využitím rezervy 600 tis. Příjmy z ČOV jsou 
uvažovány na konzervativní úrovni. Takto postavený rozpočet je dle názoru RK reálný. RK 
doporučuje jeho schválení.  
 
 

d) Ostatní revizní a prověrková činnost 

Vedle průběžné kontrolní činnosti v průběhu období od minulé valné hromady komise řešila 
jeden podnět od člena ČHS týkající se věci trenérských licencí. Závěry byly zveřejněny na 
stránkách ČHS. 

 
 
 

za revizní komisi 
 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 

 
 
 
 

 


