
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2016 předkládaná 
pro VH ČHS konanou dne 25. 3. 2017 

 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2016 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal 
Všetečka.  
 
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. Ke konci roku 2016 byla provedena inventura drobného hmotného majetku, zásob a 
dokladová inventura. V rámci inventury nebyly shledány žádné závady. Bylo dohledáno 
10 položek majetku k vyřazení.  

3. V souvislosti s loňským upozorněním na vhodnost zlepšení stávajícího databázového 
vybavení pro sledování členské základny RK konstatuje, že v průběhu roku 2016 byl 
uveden do užívání nový systém placení členských příspěvků (jakož i pojištění a 
příspěvků v rámci ČHS Trio) přes platební bránu. Během roku 2017 by měla být 
dokončena integrace systému zahrnující E-shop a členskou databázi.  

 
b) Vyjádření k závěrce 2016 

Celkový Hospodářský výsledek byl záporný ve výši 670 tis. Kč, z toho Hospodářský výsledek z 
běžné činnosti záporný 538 tis. Kč.  
 
Čerpání rezervy tak bylo přibližně v rozpočtované výši, která byla 600 tis. Kč.  
 
RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 
c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2017 

Pro rok 2017 je navrhován vyrovnaný rozpočet. Příjmy od MŠMT jsou předpokládány na vyšší 
úrovni než v r. 2016 jednak z titulu sloučení financování sportu (původně částečně přes MŠMT 
a ČOV), jednak díky předpokládanému zvýšení objemu přijatých prostředků v souvislosti 
s přijetím sportovního lezení mezi olympijské sporty. RK vyrozuměla, že toto navýšení je aktivně 
s představiteli MŠMT předjednáváno, a že se toto zvýšení na výdajové straně projeví zvýšenými 
rozpočty pro soutěžní lezení a projekty mládeže.  
 
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 obdržela komise 
ke konci roku 2016 jeden podnět od člena ČHS. Tento podnět (jakož i další obdržené začátkem 
roku 2017) komise řešila v roce 2017. Závěry byly/budou zveřejněny na stránkách ČHS. 

 
 
za revizní komisi 
 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 
 
 
 



 


