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Zpráva o hospodaření za roky 2021 a 2022 

Zpracováno dne: 4. 12. 2022 

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

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS 

 31.12.2017 
 

31.12.2018 
 

31.12.2019 
  

31.12.2020 
  

31.12.2021 
  

31.12.2022 
(odhad) 

Účet 412.157,13 415.307,63 435.623,72 666.721,73 572.042,26  

Pokladna 4.962,00 3.449,00 1.057,00 4.809,00 4.045,00  

 Celkem 417.119,13 418.756,63 436.680,72 671.530,73 576.087,26 603 tis. Kč 

 

Příjmy a výdaje rozpočtu PŠS 

 2017 2018 
 

2019 
  

2020 
  

2021 
  

2022 
(odhad) 

Příjmy 543.195,58 648.295,00 1.114.632,00 906.392,00 632.192,00 1.162 tis. Kč 

Výdaje 570.689,00 646.657,50 1.096.707,91 671.544,99 727.635,47 1.135 tis. Kč 

Výsledek -27.493,42 +1.637,50 +17.924,09 +234.850,01 -95.443,47 +27 tis. Kč 

 

Informace k účetní závěrce za rok 2021 

  Ke schválení je předkládána účetní závěrka PŠS za rok 2021, která byla podávána jako příloha 

daně z příjmů právnických osob a zveřejněna na stránkách PŠS. Ta vykázala schodek ve výši  

72 tis. Kč při celkových nákladech 727 tis. Kč a celkových výnosech 655 tis. Kč. Na výši schodku 

se významně podepsala skutečnost, že PŠS jako jediný z krajských svazů vracel oddílům část 

členských příspěvků (95,6 tis. Kč). Chtěl bych jen připomenout, že v roce 2020 došlo díky 

pandemii covidu a souhře vnějších okolností k výraznému nárůstu aktiv PŠS a proto rozpočet 

na rok 2021 počítal se schodkem ve výši 257,5 tis. Kč. Pokračující pandemie covid-19 však 

přispěla k dalšímu snížení nákladů v roce 2021. 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 2023 

   K 31.12.2022 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 1.162 tis. Kč (plán. 547 tis. Kč), 

celkové výdaje ve výši 1.135 tis. Kč (plán. 645,5 tis. Kč) a hospodaření by tedy mělo skončit 

kladným výsledkem (+27 tis. Kč). Hospodářský výsledek bude tedy výrazně lepší než plánovaný 

schodek ve výši 98 tis. Kč. Odhad je komplikován skutečností, že se ještě nepodařilo plně 

vyúčtovat všechny akce organizované KM. 

  Do příjmové i výdajové kapitoly se výrazně promítla skutečnost, že PŠS byl pořadatelem 

Mistrovství ČR družstev mladších žáků – příjmy a výdaje této akce se objevují v kapitolách 1.5 

a 120 – akce skončila v mírném přebytku    

  Jako svaz jsme byli rovněž úspěšní v žádosti o dotaci z MHMP – místo plánovaných 150 tis. 

Kč se podařilo získat 230 tis. Kč (1.2) a tato částka byla rozdělena mezi oddíly pracující 

s mládeží (1.18). Od ŠS ČR se nám podařilo získat příspěvek na činnost ve výši 62,7 tis. Kč – 

tento příspěvek bude v souladu s jeho podmínkami použit na odměny pro členy VV, 

odborných komisí a revizní komise. Podobně jako v předchozích letech nebyla čerpána 

kapitola 1.12 (mzdové náklady – administrativa).  

   V kapitole STK vzrostl překvapivě příjem z pokut za soutěže družstev a minimálně byly 

čerpány kapitoly 2.15 (kvalif. Přeboru Prahy jednotlivců) a 2.18 (mistrovské soutěže žen). Při 

nečerpání rezervy a nižším nákladům soutěží družstev díky jejich zkrácení je tedy celkový 

schodek v kapitolách STK nižší téměř o 40 tis. Kč proti plánu. 

  V kapitole KM bude letošní schodek rovněž výrazně nižší než plánováno, ale vzhledem 

k tomu, že vyúčtování řady akcí proběhne s velkým zpožděním teprve v průběhu prosince, je 

tento odhad nejméně přesný. 

  Naproti tomu výrazně vzrostly náklady soustředění TCM a tyto nebudou plně kryty 

příspěvkem ŠS ČR a spoluúčastí rodičů. Vzniklý schodek rozpočtu TMK bude ale přesto nižší 

než úspory dosažené v předchozích kapitolách. 

  Rozpočet KR bude čerpán jak plánováno. 
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   Naproti tomu nebyly prakticky čerpány náklady KMK – PŠS se neúčastnil tradičního 

Sporťáčku a chyběla pracovní kapacita, která by se věnovala rozvoji webu. 

   Na případné dotazy týkající se konkrétních položek čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu 

jsem připraven odpovědět v diskuzi.  

 


