
Zpráva revizní komise Boxerklubu ČR za rok 2014 
 
 
 
 
Složení revizní komise: 
 
Mgr. Petr Šlauf – předseda (přítomen) 
Renata Kotoučová – člen (přítomna) 
Radka Kosařová – člen (nepřítomna) 
 
Revize hospodaření klubu provedena dne 19. 5. 2014 
 
Revizní komise se sešla k provedení revize hospodaření a činnosti Boxerklubu ČR za rok 
2014 v počtu dvou členů a konstatuje, že je schopná jednat a usnášet se. 
 
Revizní komise provedla na základě účetní dokumentace hospodáře klubu pí. Blanky 
Roškotové revizi hospodaření Boxerklubu ČR za rok 2014. Vedení účetnictví odpovídá 
potřebám spolku. V rámci revize byly kontrolovány veškeré účetní doklady za rok 2014 a 
konstatuje se, že tyto odpovídají potřebám spolku. Stav účtu k 1. 1. 2014 činil 243.290,64 Kč, 
což odpovídá datu 31. 12. 2013, v pokladně k 1. 1. 2014 bylo 9.561,- Kč, což odpovídá datu 
31. 12. 2013.  
 
K 31. 12. 2014 bylo na účtu Boxerklubu ČR 251.513,15,-Kč a v pokladně 3.136,- Kč. 
 
Samotné hospoda ření Boxerklubu ČR: 
 
Příjmy Boxerklubu ČR za rok 2014 činily celkem 275.150,-Kč. Příjmy byly složeny z těchto 
položek: 
 
členské příspěvky      105.600 Kč 
inzerce            31.850 Kč 
plem. kniha            27.600 Kč 
RTG               17.400 Kč 
poplatky za akce (výstavy)        15.000 Kč 
ostatní příjmy            1.600 Kč 
dotace ČKS          41 000Kč 
dotace ČMKU        35.100 Kč 
 
 
Výdaje Boxerklubu ČR za rok 2014 činily 273.352,49 Kč, když výdaje jsou členěny 
následovně: 
 
zpravodaj + poštovné        98.766 Kč 
zpravodaj grafické práce       27.000 Kč 
vyhodnocení RTG + ostatní služby     9.440 Kč Decker / 1.742 doména 
cestovné výbor       16.620 Kč 
plenární zasedání       9.731 Kč 
odvod ČKS        20.000Kč 
ATIBOX reprezentace + poplatek     62.062,49Kč 
poplatky banka       3.366 Kč 
svodové karty        3.000 Kč 
poštovné        1.625 Kč 
příspěvky na výběrové závody       20.000 Kč 



 
 
Závěr: 
 
Veškeré účetní doklady včetně vedení účetnictví odpovídá potřebám spolku.  
 
Revizní komise v revizní zprávě za rok 2013 vytkla hospodáři Boxerklubu ČR, že Revizní 
komisi nepředložila daňová přiznání za rok 2012 a rok 2013. I přes další výzvy nebylo 
daňové přiznání za rok 2012 ani za rok 2013 Revizní komisi hospodářkou předloženo. 
Revizní komise však byla ujištěna hospodářkou Boxerklubu ČR, že daňová přiznání za rok 
2012 i za rok 2013 byla podána řádně a včas, když Boxerklubu ČR nevznikla žádná daňová 
povinnost za tyto roky. Daňové přiznání za rok 2014 bylo již hospodářkou Revizní komisi 
předloženo ke kontrole, Revizní komise konstatuje, že daňové přiznání bylo podáno na 
Finanční úřad Praha 7 dne 30.3.2015. Boxerklubu ČR nevznikla za rok 2014 daňová 
povinnost. 
 
Revizní komise konstatuje s ohledem na přehled příjmů a výdajů, že hospodaření 
Boxerklubu ČR za rok 2014 bylo prakticky vyrovnané, když příjmy za rok 2014 činily částku 
v celkové výši 275.150,-Kč a výdaje částku v celkové výši 273.352,49,-Kč. Velký vliv na 
vytvoření vyrovnaného hospodaření Boxerklubu ČR měly zejména dvě mimořádně 
poskytnuté dotace od ČKS a ČMKU v celkové výši 76.100 Kč. ČKS poskytla  dotaci ve výši 
41.000 Kč a ČMKU pak dotaci ve výši 35.100 jako mimořádný příspěvek za účast boxerů na 
Evropské výstavě v Brně.  
 
Revizní komise prověřila i výši výdajů na ATIBOX, když se konstatuje, že k tomuto navýšení 
došlo zejména v důsledku pořádání Mistrovství světa stopařů FH, na které byla poskytnuta 
dotace Boxerklubem ČR ve výši 36.200 Kč, když částka 16.200 Kč činila startovné českých 
účastníků na tomto mistrovství a 20.000 Kč byl příspěvek na organizaci tohoto mistrovství. 
 
Revizní komise konstatuje, že za celé volební období nebyly vzneseny žádné podstatné 
stížnosti na činnost Boxerklubu ČR.  
 
 
 
 
V Praze dne 19. 5. 2014  
 
 
 
 
………………………………     ……………………………… 
Mgr. Petr Šlauf      Renata Kotoučová 
 
 
 
 
……………………………… 
Radka Kosařová 
 


