
Zpráva revizní komise Boxerklubu ČR za rok 2021 
 
 
 
 
Složení revizní komise: 
 
JUDr. Petr Šlauf – předseda (přítomen) 
JUDr. Helena Mejvaldová – člen (přítomna) 
Radka Kosařová – člen (přítomna) 
 
Za účasti hospodářky klubu Blanky Roškotové 
 
Revize hospodaření klubu byla provedena dne 12. 3. 2022 v Zotavovna vězeňské služby 
ČR, Praha. 

Revizní komise se sešla k provedení revize hospodaření a činnosti Boxerklubu ČR za rok 
2021 v počtu tří členů 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 2021. Vedení účetnictví odpovídá 
potřebám spolku. V rámci revize byly kontrolovány veškeré účetní doklady za rok 2021 a 
konstatuje se, že tyto odpovídají potřebám spolku.  
 
Stav účtu k 1. 1. 2021 činil 382.337,81,- Kč, což odpovídá datu 31. 12. 2020, v pokladně k 1. 
1. 2021 bylo 543,- Kč, což odpovídá datu 31. 12. 2020.  
 
 
Samotné hospodaření Boxerklubu ČR: 
 
Příjmy Boxerklubu ČR za rok 2021 činily celkem 267.872,80,-Kč. Příjmy byly složeny 
z těchto položek: 
 
členské příspěvky      145.400 Kč 
inzerce            17.450 Kč 
plem. kniha            31.950 Kč 
RTG               12.750Kč 
poplatky za akce (výstavy)        10.000 Kč 
dotace a startovné od ČKS        32.322,80 Kč 
dotace ČMKU        18.000 Kč 
 
 
Výdaje Boxerklubu ČR za rok 2018 činily 132.727,36,-Kč, když výdaje jsou členěny 
následovně: 
 
zpravodaj          56.056 Kč 
zpravodaj grafické práce       9.000 Kč 
vyhodnocení RTG a služby      11.296,60 Kč   
cestovné výbor       9.112 Kč 
odvod ČKS        30.000 Kč 
ATIBOX reprezentace startovné     12.731,76 Kč 
poplatky banka        384.50 Kč 
známky, materiál        4.146,50 Kč 
 



 
Závěr: 
 
Veškeré účetní doklady včetně vedení účetnictví odpovídá potřebám spolku. 
 
Revizní komise konstatuje, že daňové přiznání za předchozího roky byly řádně podány na 
Finanční úřad Praha 7. Boxerklubu ČR nevznikla za předchozí období daňová povinnost. 
 
Revizní komise konstatuje s ohledem na přehled příjmů a výdajů, že hospodaření 
Boxerklubu ČR za rok 2021 bylo ziskové, když příjmy za rok 2021 činily částku v celkové výši 
267.872,70,-Kč a výdaje částku v celkové výši 132.727,36 Kč. Ziskové hospodaření 
Boxerklubu ČR je výsledkem zejména omezení v důsledku COVID 19. Ve výdajích za rok 
2021 však zatím není promítnut výdaj na poštovné za zpravodaj z roku 2021 v částce 
11.018,45 Kč a příspěvky ve výši 20.000,-Kč na výběrové závody. 
 
Revizní komise konstatuje, že ji nebyly doručeny za rok 2021 žádné stížnosti na činnost 
Boxerklubu ČR.  
 
K 31.12.2021 bylo na účtu Boxerklubu ČR 517.833,25,-Kč a v pokladně 193,-Kč. 
 
 
 
V Praze dne 12. 3. 2022  
 
 
 
 
………………………………     …………………………. 
JUDr. Petr Šlauf      JUDr. Helena Mejvaldová 
Předseda revizní komise     Člen revizní komise 
 
 
 
……………………………… 
Radka Kosařová 
Člen revizní komise 


