
Zpráva  revizní  komise  Boxerklubu  ČR za rok 2009 
 

 
 
Složení revizní komise: 
 
JUDr. Helena Mejvaldová - předsedkyně 
Zdeněk Mifek - člen 
Mgr. Petr Šlauf - člen 
 
Přítomná:  
 
Blanka Roškotová - pokladník 
 
 
 
Revize provedena dne 9.7.2010 
Revizní komise provedla revizi hospodaření Boxerklubu ČR za r. 2009 z účetní dokumentace 
pokladníka klubu pí. Blanky Roškotové. Účetnictví je vedeno řádně ve smyslu předpisu o 
účetnictví. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že prvotní doklady jsou vedeny přehledně a 
opatřeny všemi náležitostmi.  
Konstatuje se, že stav financí k 1.1.2009 odpovídá stavu k 31.12.2008, odpovídajícímu 
předchozí revizní zprávě, t.j. účet  363 545,95 Kč, pokladna 253,- Kč.  
 
Za rok 2009 činily příjmy celkem  244 181,- Kč z toho zdanitelné 64 532 Kč a nezdanitelné 
179 649,- Kč. Největší podíl na příjmu mají odvody za členské příspěvky, které v roce 2009 
činily 93 557,- Kč. Zdůrazňujeme, že Územní pobočka Olomouc dosud nezaplatila odvody z 
členských příspěvků za rok 2009, a to za všechny členy t.j. 52 osob, to jest 7 800,- Kč Revizní 
komise se zavazuje písemně pobočku vyzvat k úhradě v náhradním termínu do 10ti dnů od 
doručení dopisu. V případě, že svou platební povinnost pobočka ani pak nesplní, navrhuje RK 
výboru vyřadit pobočku z klubových aktivit. T.j. nepřidělovat žádné akce vč. chovných svodů 
a bonitace 
 
Za rok 2009 činily výdaje celkem  331 650 Kč, všechny snižují daňový základ.  Největší 
výdaj představuje zpravodaj a to 137 719,- Kč. Inzerce kryje jeho náklady jen částečně. V 
roce 2009 byl příjem z inzerce  40 067,- Kč.  
 
V roce 2009 činil schodek v rozpočtu částku 87 569,- Kč a schodek byl doplněn ze zůstatku 
předchozího účetního roku. 
Revizní komise neshledala ve vedení účetnictví a hospodaření žádných nedostatků. 
Stav na účtu k 31.12.200  byl 276 196,88 Kč, pokladna 133,- Kč. 
Pro letošní rok i roky budoucí RK doporučuje udržet vyrovnaný rozpočet. Nelze se spoléhat 
na dotace, neboť v roce 2009 činila dotace ČKS pouze 36 000,- Kč. V letošním roce ji 
očekávat nelze vzhledem k úsporným opatřením Ministerstva školství a mládeže ČR. 
 
     
Zpracovala  Revizní komise BK ČR 
 
 


