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Zpráva o hospodaření za roky 2020 a 2021 

Zpracováno dne: 5. 12. 2021 

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

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS 

 31.12.2016 
 

31.12.2017 
 

31.12.2018 
 

31.12.2019 
  

31.12.2020 
  

31.12.2021 
(odhad) 

Účet 441.437,55 412.157,13 415.307,63 435.623,72 666.721,73  

Pokladna 3.175,00 4.962,00 3.449,00 1.057,00 4.809,00  

 Celkem 444.612,55 417.119,13 418.756,63 436.680,72 671.530,73 552.427,- 

 

Příjmy a výdaje rozpočtu PŠS 

 2016 
 

2017 2018 
 

2019 
  

2020 
  

2021 
(odhad) 

Příjmy 353.324,96 543.195,58 648.295,00 1.114.632,00 906.392,00 597.267,- 

Výdaje 347.844,60 570.689,00 646.657,50 1.096.707,91 671.544,99 716.371,- 

Výsledek +5.480,36 -27.493,42 +1.637,50 +17.924,09 +234.850,01 -119.104,- 

 

Informace k účetní závěrce za rok 2019 

  Ke schválení je předkládána účetní závěrka PŠS za rok 2020, která byla zveřejněna na 

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

hospodářský výsledek ve výši 215 tis. Kč při celkových nákladech 620 tis. Kč a celkových 

výnosech 835 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. Odlišně byly v podvojném účetnictví např. zaúčtovány poplatky 

ze soutěží družstev dospělých. 
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Hospodaření PŠS v roce 2021 

   K 31.12.2020 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 597 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 

716 tis. Kč a hospodaření by tedy mělo skončit schodkem ve výši cca  119 tis. Kč. Tento schodek 

je podstatně nižší než plánovaný schodek ve výši 258 tis. Kč. Z pohledu svazu je podstatné, že 

na konci roku bude na účtu svazu částka o více než 100 tis. vyšší než v období před covidem. 

   V rozpočtu pro rok 2021 jsme plánovali příjmy ve výši 722 tis. Kč. Ne všechny položky na 

příjmové straně se podařilo naplnit.  O 37 tis. Kč byly nižší příjmy z krajských příspěvků, i když 

ty do konce roku ještě narostou o doplatek krajských příspěvků, které oddíly hradí při fakturaci 

na podzim.  Dotace od MHMP byla o 30 tis. nižší a STK neměla žádné příjmy ze soutěží družstev 

(-79 tis. Kč). Na druhé straně, PŠS obdržel na činnost TCM o 21 tis. Kč více než plánováno 

od ŠSČR a rovněž příspěvek rodičů na činnost TCM byl o 12 tis. vyšší. Příjmy ostatních kapitol 

se příliš nelišily od plánovaných. 

   Čerpání rozpočtu PŠS bylo stejně jako v předchozím roce ovlivněno probíhající pandemií 

Covid-19. V kapitole VV se nepodařilo zajistit sílu pro administrativní práci a i z tohoto důvodu 

byla mezi VV a členy jeho komisí rozdělena částka 60,5 tis. Kč. Jen připomínám, že prostředky 

použité  na tyto odměny byly PŠS poskytnuty v roce 2020 na odměny pro funkcionáře a 

převedeny do roku 2021. V příštím letech počítáme se snížením částky na odměny pro VV a 

členy komisí na úroveň odpovídající částkám, které nám budou poskytovány ŠSČR (cca 36 tis. 

Kč). Příspěvek na činnost oddílů na úrovni 60% krajských příspěvků z roku 2020 byl poskytnut 

všem oddílům, které splnily podmínku, že mají v pořádku zápisy ve veřejném rejstříku.  Pokud 

jde o výdaje jednotlivých komisí, výdaje STK byly na úrovni 11% plánovaných – podařilo se 

odehrát pouze přebor Prahy v bleskové hře jednotlivců a zorganizovat online soutěže po 

jarním rozvolnění. Ani KM se nepodařilo zrealizovat všechny plánované soutěže a čerpala cca 

61% plánovaných nákladů. Výrazně nižší bylo rovněž čerpání výdajů KMK – chybí pracovní 

kapacita, která by se věnovala rozvoji webu. Výdaje TMK a KR se pohybovaly na plánované 

úrovni.  
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   Na případné dotazy týkající se konkrétních položek čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu 

jsem připraven odpovědět v diskuzi.  

 


