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Zpráva o hospodaření za roky 2019 a 2020 

Zpracováno dne: 5. 12. 2020 

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář PŠS 

 

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS 

 31.12.2015 
  

31.12.2016 
 

31.12.2017 
 

31.12.2018 
 

31.12.2019 
  

31.12.2020 
(odhad) 

Účet 432.325,19 441.437,55 412.157,13 415.307,63 435.623,72  
Pokladna 6.707,00 3.175,00 4.962,00 3.449,00 1.057,00  
 Celkem 439.032,19 444.612,55 417.119,13 418.756,63 436.680,72 664.000,- 

 

Příjmy a výdaje rozpočtu PŠS 

 2015 
  

2016 
 

2017 2018 
 

2019 
  

2020 
(odhad) 

Příjmy 281.878,85 353.324,96 543.195,58 648.295,00 1.114.632,00 901.442,- 
Výdaje 265.522,00 347.844,60 570.689,00 646.657,50 1.096.707,91 674.122,- 
Výsledek +16.356,85 +5.480,36 -27.493,42 +1.637,50 +17.924,09 227.320,- 

 

Informace k účetní závěrce za rok 2019 

Ke schválení je předkládána účetní závěrka PŠS za rok 2019, která byla zveřejněna na stránkách 

PŠS a je podávána jako příloha daně z příjmů právnických osob. Ta vykázala kladný 

hospodářský výsledek ve výši 11 tis. Kč při celkových nákladech 1.098 tis. Kč a celkových 

výnosech 1.109 tis. Kč. Rozdíl proti výsledkům čerpání rozpočtu odráží skutečnost, že rozpočet 

je veden v režimu jednoduchého a nikoli podvojného účetnictví a nezahrnuje tedy případné 

pohledávky nebo závazky PŠS.  
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Hospodaření PŠS v roce 2020 

K 31.12.2020 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 901 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 

674 tis. Kč a hospodaření by tedy mělo skončit přebytkem ve výši cca  227 tis. Kč. Do výdajů 

není zahrnut nákup materiálu a některé akce, jejichž uskutečnění je podmíněno uvolněním 

hygienicko-epidemiologických opatření v průběhu prosince, neměly by však překročit částku 

20 tis. Kč. Plánován byl schodek ve výši 71 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu PŠS bylo významně ovlivněno probíhající pandemií Covid-19. Nepodařilo se 

zrealizovat žádnou z mistrovských  soutěží jednotlivců (STK), nepodařilo se realizovat řadu 

plánovaných akcí TCM akcí a výrazně nižší byly i náklady na administrativu a rozvoj webu.  

V roce 2020 jsme uspěli s žádostí o grant MHMP a pro kluby pracující s mládeží získali 390 tis. 

Kč. Z pohledu rozpočtu se však jedná pouze o částku, kterou následně přepošleme oddílům, 

takže hospodářský výsledek svazu neovlivní. K výslednému hospodářskému výsledku 

významně přispěl i neplánovaný příspěvek ŠS ČR ve výši 125 tis. Kč. Tento příspěvek činil 

v předchozích letech 35,7 tis. Kč a byl primárně určen jako příspěvek na odměny za práci 

odvedenou pro krajské svazy. Po jednání VV ŠS ČR s představiteli krajských svazů byl tento 

příspěvek navýšen na cca 60 tis. Kč (pokud krajské svazy splní určité podmínky) a necelé dva 

týdny před konáním konference jsme obdrželi informaci, že tento příspěvek bude v letošním 

roce dvojnásobný (kap. 1.3). V roce příštím ale neobdržíme od ŠS ČR nic. Rovněž jsme obdrželi 

informaci, že za TCM budeme v letošním roce fakturovat celou přidělenou částku (kap. 4.1), 

nikoli reálné náklady (kap. 4.11 a 4.13). S těmito mimořádnými příjmy bude naloženo 

v souladu s jejich určením – polovina částky z kap. 1.3 bude použita v souladu s jejím určením 

na odměnu funkcionářů svazu (členů VV a jeho komisí), druhá polovina bude využita v roce 

2021. Odměny funkcionářů tedy budou kryty z těchto mimořádných příjmů, nikoli z vlastních 

prostředků PŠS.  Prostředky určené TCM budou převedeny do kapitoly TCM v příštím roce. 
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Hospodářský výsledek snížený o polovinu částky z kap. 1.3 (62,7 tis. Kč) a kladný výsledek 

hospodaření TCM (20,3 Kč = kap. 4.1 – kap. 4.11 – kap. 4.13) navrhujeme vrátit oddílům a to 

tak, že jim v příštím roce bude poskytnut příspěvek a činnost ve výši 60% krajských členských 

příspěvků za rok 2020. Vrácení této částky bude podmíněno tím, že oddíly budou mít 

v pořádku zápisy ve veřejném rejstříku. 

Na případné dotazy týkající se konkrétních položek čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu jsem 

připraven odpovědět v diskuzi.  

 


