
Zpráva ekonoma o hospodaření American Cocker Clubu, z.s. v roce 2020 

 

Dovolte mi, abych krátce shrnula výsledky hospodaření American Cocker Clubu klubu v roce 2020. 

 

Konečný hospodářský výsledek k 31.12.2020 je zisk ve výši 29.553 Kč. Tento výsledek je poměrně 

vzdálený výsledku ze schváleného rozpočtu, který počítal se ztrátou 8.500 Kč. 

Tento rozdíl má 3 důvody: 

- konání pouze dvou výstav, navíc během jednoho víkendu 

- vysoké sponzorské dary (celkem 10 dárců, celková částka 37.100 Kč) 

- vyšší příspěvek od ČMKU 

 

 

Všechny ostatní příjmové a výdajové položky jsou zhruba na úrovni plánovaného rozpočtu. 

Celkové příjmy dosáhly 177.834 Kč. Nejvyšší částkami na straně příjmů jsou: 

- příjmy z klubové a speciální výstavy (poplatky + sponzoring)  - 112.700 Kč 

- členské příspěvky a zápisné – 30.700 Kč 

- chovatelské platby – 20.600 Kč  

Celkové výdaje byly 148.281 Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na pořádání KV a SV 

(100.126 Kč) a na správu webu (20.889 Kč). Vzhledem k tomu, že na podzim nebylo možné pořádat 

druhou klubovou výstavu, část výdajů z roku 2020 se vztahuje k pořádání výstavy v roce 2021, 

konkrétně 13 tis. Kč. 

K 31.12.2020 byl stav finančních prostředků 173.816 Kč. 

Daňové přiznání bylo odevzdáno v řádném termínu na Finančním úřadu Hořovice. 

 

 

Pro rok 2021 navrhuji  vyrovnaný rozpočet, který vychází ze zkušeností z minulých let a zohledňuje 

plánované akce v roce 2021 – tedy především pořádání 3 výstav a náklady na správu webu. Pro 



speciální výstavu plánujeme vyšší náklady než na klubové výstavy, protože bude pořádána při 

Světové výstavě a ponese sebou zvýšené náklady na pronájem prostor a na rozhodčí. 

 

 

 

Tento rozpočet předkládám členské základně ke schválení. 

 

Ráda bych vás požádala, abyste při platbách na účet klubu využívali bankovní převod, nikoli poštovní 

složenku. Pokud někdo tuto možnost nemá, poprosila bych vždy o informaci, že jste platili složenkou. 

 

         Ing. Alena Straková  


