
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2018 předkládaná pro VH 
ČHS konanou dne 23. 3. 2019 

 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2018 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal 
Všetečka.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze 10, ul. Donská a 
v Praze 5, Nádražní 29/21.  
 
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. K 31. 12. 2018 byla provedena inventarizace majetku a zásob. V rámci inventury nebyly 

shledány závažné závady, některé nepotřebné a zastaralé předměty byly vyřazeny 
z evidence.  

3. V oblasti hospodaření s majetkem došlo k navýšení dlouhodobého majetku 
v souvislosti se stěhováním do nových kanceláří (technické zhodnocení 90 tis. Kč, 
klimatizace 79 tis. Kč) a k navýšení software (mobilní aplikace Skály ČR pro Android a 
iOS, 424 tis. Kč).  

4. Vzhledem k nedokončenému účetnictví ČSAS (Česko - slovinský alpský spolek, spolek 
ovládaný Českým horolezeckým svazem), nebyla dokončena kontrolní činnost tohoto 
spolku. Revizní komise dokončí kontrolní činnost týkající se tohoto spolku za rok 2018 
během následujícího roku, přičemž zpráva o výsledku bude součástí zprávy o činnosti 
RK za následující období.  

 
b) Vyjádření k závěrce 2018 

1. Celkový Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 1 510 tis. Kč.  
2. Celkové příjmy dosáhly částky 19 848 tis. Kč a přesáhly tak celkové výdaje (19 224 tis. 

Kč) o částku 624 tis. Kč.  
3. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 
c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2019 

1. Pro rok 2019 je navrhován vyrovnaný rozpočet.  
2. Rozpočet předpokládá vyšší inkaso členských příspěvků v porovnání s rozpočtem na 

rok 2018 o cca 7% v souladu s pozorovaným trendem skutečnosti roku 2018. 
3. Změna struktury přidělovaných prostředků od MŠMT se v rozpočtu odráží zejména 

navýšením rozpočtu KSL o cca 48% oproti rozpočtu na rok 2018 v návaznosti na a za 
podmínky předpokládaného navýšení dotace v programech TALENT a REPRE.  

4. Takto postavený rozpočet je dle názoru RK reálný.  
5. RK doporučuje schválení rozpočtu.  

 
 

d) Ostatní revizní a prověrková činnost:  

Komise v průběhu roku 2018 neřešila žádné podněty. 
 
 
 

za revizní komisi 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 
11. 2. 2019  


