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Zpráva revizní komise BK ČR za rok 2011 
 
 
 
Složení revizní komise: 
JUDr. Helena Mejvaldová - předsedkyně - přítomna 
Zdeněk Mifek - člen - přítomen 
Mgr. Petr Šlauf - člen - omluven 
Přítomná:  
Blanka Roškotová - pokladník 
 
Revize provedena dne 27.4.2012 
 
 
Revizní komise se sešla k provedení revize hospodaření za minulý rok tedy rok 2011 
v počtu dvou členu a konstatuje, že je schopna jednat a usnášet se. 
 
Revizní komise provedla revizi hospodaření Boxerklubu ČR za r. 2011 z účetní 
dokumentace pokladníka klubu paní Blanky Roškotové. Účetnictví je vedeno řádně 
ve smyslu předpisu o účetnictví. Byla provedena kontrola účetních dokladů a bylo 
zjištěno, že jsou vedeny přehledně a opatřeny všemi náležitostmi. Účetnictví je 
vedeno standardně profesionálně. 
 
Konstatuje se, že stav financí k 1. 1 .2011 odpovídá stavu k 31. 12. 2010, 
odpovídajícímu předchozí revizní zprávě, t.j. účet  229.569,40 Kč, pokladna 460,- Kč.  
 
V této kontrole a při vedení účetnictví nejsou již rozlišovány příjmy a výdaje 
podléhající a příjmy a výdaje nepodléhající dani z příjmu, neboť podle novely zákona 
o dani z příjmu pro organizace jako je naše již není třeba tyto záležitosti dělit 
a provádí se případné zdanění v součtu všech příjmů a výdajů.  
 
Za rok 2011 činily příjmy celkem 232.294,- Kč. Největší podíl na příjmu mají odvody 
za členské příspěvky, které v roce 2011 činily 121.500,- Kč. Oproti roku 
předcházejícímu došlo u příspěvků k nárůstu. Stejně jako v celkových příjmech.  
 
Za rok 2011 činily výdaje celkem 200.122,- Kč. Nebyl ovšem ještě uhrazen Zpravodaj 
č. 4 vč. poštovného ve výši 29.342,- Kč celkem, neboť nebyla předložena včas 
faktura. Takže celkové výdaje nakonec budou činit 229.464,- Kč. Největší výdaj 
představuje Zpravodaj a to 108.010,20 Kč. (cena zatím uhrazená za tři čísla). Příjem 
z  inzerce byl  53.100,- Kč. Inzerce oproti předchozímu roku mírně stoupla a to díky 
tomu, že Zpravodaj začal vycházet barevně. 
 
V roce 2011 tedy nebyl žádný schodek a příjmy a výdaje byly vyrovnané. Lze tedy 
konstatovat, že byl dodržen schválený rozpočet. Je tedy optimistické, že se zastavil 
růst schodku z předchozích let. Tomuto stavu napomohlo rozhodnutí plenárního 
zasedání, aby pobočky odváděly za výstavy poplatek ve výši 1.000,- Kč za jednu 
výstavu. Tento odvod činil v roce 2011 zatím 10.000,- Kč. Některé odvody nebyly 
ještě dokončeny. 
 
Daňové přiznání bylo řádně podáno, daňová povinnost nevznikla. 
 



Stav na účtu k 31.12.2011  byl 253.177,26 Kč,  pokladna 9.524,- Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že se opět scházíme po třech letech při konferenci, chtěla 
by revizní komise zhodnotit celé období. Při minulé konferenci byl zvolen nový výbor, 
nový předseda. Výbor zasedal dle potřeby a vždy byl přítomen některý člen revizní 
komise. V prvním roce volebního období došlo k malé kolizi mezi výborem a revizní 
komisí a to zejména v náhledu na řešení otázek okolo nejasných zkoušek z výkonu 
a krytí. Celá záležitost nebyla zcela dokonale vyřešena, ale nakonec se rozpory 
zklidnily. Další období se pak vyznačovalo klidnou prací pro naše plemeno a myslím, 
že poměry v klubu se celkově zklidnily. RK se domnívá, že ani do budoucna není čas 
na spory, ale na konstruktivní práci pro blaho našeho plemene. Celý výbor pracoval 
standardně, každý plnil své úkoly v mezích svého ostatního zatížení. Jako silná 
opora a velmi spolehlivý člen výboru se ukázala nová členka paní Alena Šefelínová, 
která kdykoli kvalitně zastoupila  tajemnici v jejích častých nepřítomnostech.  
 
Revizní komise přeje klubu a výboru do dalších let mnoho úspěchu. 
 
V závěru chceme zdůraznit, že se mnohaletý člen revizní komise pan Zdeněk Mifek 
rozhodl s ohledem na věk již nekandidovat a svou činnost v revizní komisi na této 
konferenci ukončit. Náleží mu velký dík za jeho práci po dobu dvanácti let.  
 

Zpracovala:  Revizní komise BK ČR 
 

Zapsala: JUDr Helena Mejvaldová 
předseda revizní komise  Boxerklubu ČR 


