
Zpráva revizní komise Boxerklubu ČR za rok 2018

Složení revizní komise: JUDr. Petr Šlauf – předseda (přítomen)
Radka Kosařová – člen (přítomna)
JUDr. Helena Mejvaldová – člen (nepřítomna)
Za účasti hospodářky klubu Blanky Roškotové

Revize hospodaření klubu provedena dne 18. 5. 2019 v hotelu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy.

Revizní komise se sešla k provedení revize hospodaření a činnosti Boxerklubu ČR za rok 2018 v počtu
dvou členů (členka JUDr. Helena Mejvaldová se omluvila) a konstatuje, že je schopná jednat a usnášet se.
Revizní komise provedla na základě účetní dokumentace hospodářky klubu pí. Blanky Roškotové revizi
hospodaření Boxerklubu ČR za rok 2018. Vedení účetnictví odpovídá potřebám spolku. V rámci revize byly
kontrolovány veškeré účetní doklady za rok 2018 a konstatuje se, že tyto odpovídají potřebám spolku. 

Stav účtu k 1. 1. 2018 činil 257.586,55,- Kč, což odpovídá datu 31. 12. 2017, v pokladně k 1. 1. 2018 bylo
32.536,- Kč, což odpovídá datu 31. 12. 2017. 

K 31. 12. 2018 bylo na účtu Boxerklubu ČR 330.163,54,-Kč a v pokladně u hospodářky klubu pí. Roškotové
bylo 729,- Kč 

Samotné hospodaření Boxerklubu ČR:
Příjmy Boxerklubu ČR za rok 2018 činily celkem 276.058,-Kč. Příjmy byly složeny z těchto položek:

členské příspěvky 137.200,- Kč
inzerce 25.900,- Kč
plemenná kniha 33.400,- Kč
RTG 14.550,- Kč
poplatky za akce (výstavy) 14.000,- Kč
ostatní příjmy 600,- Kč
dotace ČKS 35.800,- Kč
startovné ATIBOX ČKS 9.848,- Kč
dotace ČMKU 4.760,- Kč

Výdaje Boxerklubu ČR za rok 2018 činily 235.288,- Kč, když výdaje jsou členěny následovně:
zpravodaj + poštovné 69.162,- Kč
zpravodaj grafické práce 18.000,- Kč
vyhodnocení RTG + ostatní služby 20.184,- Kč  
cestovné výbor 12.150,- Kč
konference 13.498,- Kč
odvod ČKS 32.500,- Kč
ATIBOX reprezentace + poplatek 41.502,- Kč
Příspěvky na výběrové soutěže 19.000,- Kč
poplatky banka 1.758,- Kč
známky 7.534,- Kč

Závěr:
Veškeré účetní doklady včetně vedení účetnictví odpovídá potřebám spolku. Revizní komise konstatuje,
že daňové přiznání za rok 2018 bylo podáno na Finanční úřad Praha 7 dne 27.3.2019. Boxerklubu ČR
nevznikla za rok 2018 daňová povinnost.

Revizní komise konstatuje, že hospodář klubu Boxerklubu ČR doručil dne 29.10.2018 Obchodnímu rejstříku
v Praze ke zveřejnění výkaz zisku a ztrát a rozvahu (bilanci) Boxerklubu ČR za rok 2017. Revizní komise
konstatuje, že byl splněn úkol, který byl hospodáři BKČR uložen v předchozí revizní zprávě, a to doručit
příslušnému Obchodnímu rejstříku ke zveřejnění výkaz zisku a ztrát a rozvahu (bilanci) Boxerklubu ČR
za rok 2017. 
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Revizní komise konstatuje s ohledem na přehled příjmů a výdajů, že hospodaření Boxerklubu ČR za rok
2018 bylo ziskové, když příjmy za rok 2018 činily částku v celkové výši 276.058,-Kč a výdaje částku 
v celkové výši 235.288,- Kč. Ziskové hospodaření Boxerklubu ČR je výsledkem zejména omezení počtu
zpravodaje ze tří vydávaných čísel pouze na dvě čísla. Ve výdajích za rok 2018 však zatím není promítnut
výdaj na poštovné za druhý zpravodaj z roku 2018 v částce 7.382,- Kč a cestovné pro člena výboru MVDr.
Jaromíra Špicery na výbory Boxerklubu ČR ve výši 3.700,- až 5.000,- Kč za jednu cestu (nebyly zatím
uhrazeno dvoje cestovné). K této problematice je nutné uvést, že cestovné pro tohoto jednoho člena výboru
činí stejnou částku jako cestovné celého výboru. Revizní komise dává ke zvážení otázku alternativního
způsobu cestování tohoto člena výboru na jednotlivé zasedání výboru, např. vlakem.

Revizní komise upozorňuje na neustálý úbytek členů BKČR, což může negativně ovlivňovat Rozpočet
BKČR z hlediska příjmové části, a to jak v otázce členských příspěvků, tak i dotací z ČKS. S ohledem
na to, že se do budoucna uvažuje, že by Boxerklub ČR uspořádal pracovní ATIBOX, doporučuje se 
Boxerklubu ČR vytvářet finanční rezervy pro krytí výdajů tohoto klubu. 

Revizní komise konstatuje, že ji nebyly doručeny za rok 2018 žádné stížnosti na činnost Boxerklubu ČR. 

V Jihlavě dne 18. 5. 2019  JUDr. Petr Šlauf
Radka Kosařová
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