
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2021 předkládaná pro VH 
ČHS konanou dne 27. března 2022 

 

 

Revizní komise ČHS pracovala v roce 2021 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.  

2. V oblasti hospodaření s majetkem došlo k navýšení dlouhodobého majetku o 4 449,9 

tis. Kč v pořizovacích cenách, přičemž toto navýšení bylo z 85 % financováno 

z investiční dotace Národní sportovní agentury a z 15 % z prostředků ČHS. Jedná se 

zejména o sady závodních chytů a další vybavení pro soutěžní lezení.  

 

b) Vyjádření k účetní závěrce 2021 a ke zprávě o hospodaření 

1. Příjmy z běžné činnosti byly o 6 694,- Kč nižší, než výdaje na běžnou činnost 

(plánovaný rozpočtový schodek byl -567 323,- Kč).  

2. Účetní hospodářský výsledek byl kromě rozdílu příjmů a výdajů z běžné činnosti ve výši 

6 694,- Kč dále ovlivněn dalšími položkami, kterými byly: 

i. peněžní příjmy z daru od ČSAS (Česko-slovinský alpský spolek, spolek 

ovládaný Českým horolezeckým svazem) ve výši 800 000,- Kč vykazovaný 

v rámci příjmů z rozvojových aktivit,  

ii. kladné saldo z projektů Erasmus + 2 326,- Kč (rovněž rozvojové aktivity),  

iii. odpisy - 1 012 574,- Kč (nepeněžní položky) a  

iv. závěrkové operace (nerealizované kurzové ztráty) – 527 807.  

Celkový účetní hospodářský výsledek tedy činí - 744 749,- Kč.  

3. Podíl ČHS na investičních výdajích byl v roce 2021 ve výši 670 999,- Kč (oproti 

rozpočtu 2 000 000,- Kč).  

4. RK doporučuje schválení zprávy o hospodaření.  

 

c) Vyjádření k rozpočtu na rok 2022 

1. Pro rok 2022 je navrhován rozpočet provozních výdajů ve výši 21 417,9 tis. Kč, krytý 

rozpočtovými provozními příjmy ve stejné výši.   

2. V rámci provozních výdajů není zahrnuto použití prostředků minulých let na investiční 

výdaje jako spoluúčasti pro případné využití investičních dotací ve výši 700 000,- Kč.  

3. Největšími položkami provozních příjmů jsou členské příspěvky (5 470 tis. Kč) a dotace 

NSA (13 421 tis. Kč).  

4. Tak jako v minulých letech platí, že rozpočet je zatížen nejistotami spojenými 

s budoucím vývojem.  RK vnímá jako pozitivní, že ČHS v případě výpadku příjmů 

disponuje dostatečnými zdroji z minulých let (použitelné zůstatky na bankovních účtech 

nesouvisejících s projekty Erasmus více než 11 mil. Kč).  



5. 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:  

V průběhu období od minulé valné hromady revizní komise neřešila žádný podnět členů ČHS. 

 

 

 

 

za revizní komisi 
Martin Mašát, předseda  
Jana Krtková 
Michal Všetečka 
2. března 2022 


