
 
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládaná pro VH 

ČHS konanou dne 13. června 2020 
 
Revizní komise ČHS pracovala v roce 2019 ve složení Martin Mašát (předseda), Jana Krtková, Michal 
Všetečka.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu 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.  

 
b) Vyjádření k závěrce 2019 a ke zprávě o hospodaření 

1. Celkový hospodářský výsledek byl kladný ve výši 420,6 tis. Kč.  
2. Celkové příjmy dosáhly výše 34 217,2 tis. Kč, přičemž se tato částka skládá 

z následujících druhů příjmů rozpočtu: 
i. Příjmy z běžné činnosti  18 534,3 tis. Kč 
ii. Investiční dotace    5 138,4 tis. Kč 
iii. Použití prostředků minulých let   2 302,8 tis. Kč 
iv. Příjmy projektu Erasmus   8 241,7 tis. Kč 

Bez započtení použití prostředků minulých let tak celkové externí příjmy činily 31 914,4 
tis. Kč.  

3. Celkové výdaje dosáhly výše 25 228,4 tis. Kč, přičemž se tato částka skládá z: 
i. Výdaje běžná činnost (netto) 18 786,7 tis. Kč 
ii. Investiční výdaje    6 441,7 tis. Kč 

Celkové příjmy tak převýšily výdaje o částku 8 988,8 tis. Kč. 
Celkové externí příjmy (bez započtení použití prostředků minulých let) převýšily výdaje 
o částku 6 686,- tis. Kč.  

4. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 
c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2020 

1. Pro rok 2020 je navrhován vyrovnaný rozpočet při započtení použití prostředků 
minulých let ve výši 2 550 tis. Kč.   

2. Rozpočet předpokládá vyšší inkaso členských příspěvků v porovnání se skutečností 
roku 2019 o cca 13,5%.  

3. Příjmy z dotací od MŠMT jsou plánovány ve výši 12 941,3 tis. Kč, tedy o 1% vyšší, než 
skutečnost roku 2019.  

4. Rozpočet předpokládá navýšení celkových výdajů i příjmů o cca 15% v porovnání 
s rozpočtem na rok 2019. Nejvyšší navýšení o cca 31% je rozpočtováno u soutěžního 
lezení.  

5. Vzhledem k významným nejistotám, které jsou spojeny s budoucím vývojem pandemie 
COVID-19, je pozitivní zejména skutečnost, že k datu zpracování této zprávy jsou ze 
strany MŠMT potvrzené veškeré rozpočtované příjmy z dotací. Tento fakt poskytuje 
dostatečný prostor pro možnost zachování vyrovnaného hospodaření v roce 2020 
i přes nejistoty ohledně příjmů z členských příspěvků, příjmů z pojistného a běžných 
výdajů.   

6. Navíc rozpočet ČHS nepočítá s příjmy od Česko - slovinského alpského spolku (viz 
dále), které představují další potenciální možnost dofinancování rozpočtu.  

7. RK proto doporučuje schválení rozpočtu v předložené podobě.  

 
 
 



d) Vyjádření k hospodaření ČSAS 
1. RK ČHS se rovněž zabývala činností ČSAS (Česko - slovinský alpský spolek, spolek 

ovládaný Českým horolezeckým svazem).  
2. V oblasti hospodaření ČSAS nebyly shledány nesrovnalosti.  
3. Výsledek hospodaření ČSAS bude použit v souladu se stanovami spolku k podpoře 

horolezectví.   

 
 

e) 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 vyhodnocení výsledků závodů ve skialpu. Závěry 
byly zveřejněny na stránkách ČHS. 

 
 
 
 

za revizní komisi 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 
30. dubna 2020 


