
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání Valné hromady  ČHS 2017 
předkládaná pro Valnou hromadu ČHS konanou dne 24. 3. 2018 

 
 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2017 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal 
Všetečka.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu ČHS 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. Hospodaření bylo ovlivněno vyššími než předpokládanými příjmy ze státního rozpočtu. 

Vzhledem k podmínkám dotačních programů MŠMT (nutnost vyčerpat prostředky vždy 

v rámci daného kalendářního roku) byly tyto prostředky čerpány přednostně. Jen 

v omezené míře tak byly čerpány finanční prostředky loterijních společností, které dostal 

ČHS prostřednictvím Českého olympijského výboru, a které bude nutné dočerpat v průběhu 

dalších tří let.  

 
b) Vyjádření k závěrce 2017 

Celkový Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 2 812 270 Kč, z toho Hospodářský výsledek 
z běžné činnosti 3 910 015 Kč. Čerpání rezervy tak nebylo potřeba.  
 
RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 
c) Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2018 

Pro rok 2018 je navrhován vyrovnaný rozpočet. Příjmy z dotačních programů MŠMT jsou 
předpokládány na úrovni roku 2017. Revizní komise vyrozuměla, že zvýšení příjmů oproti 
předchozím letům se na výdajové straně projeví zvýšenými rozpočty pro soutěžní lezení 
a projekty mládeže.  
 
Takto postavený rozpočet je dle názoru revizní komise reálný, komise nicméně upozorňuje na 
nejistou situaci spojenou se změnami v systému financování sportu. Rozdíly mezi 
předpokládanými a skutečnými příjmy tak mohou být větší, než tomu bylo v minulých letech, 
přičemž tyto rozdíly mohou být jak kladné tak záporné. Vedení ČHS proto musí být připraveno 
na takové odchylky pružně reagovat.  
 
Revizní nicméně doporučuje schválení rozpočtu.  
 
 

d) Ostatní revizní a prověrková činnost:  

Vedle průběžné kontrolní činnosti řešila komise v průběhu roku 2017 celkem čtyři podněty od 
dvou členů ČHS. Závěry byly zveřejněny na stránkách ČHS. 

 
 
 
za Revizní komisi ČHS 
 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková, Michal Všetečka - členové 
22. 2. 2018 
 


