ZPRÁVA HOSPODÁŘKY ZA 1. POLOLETÍ 2018
Vážení členové,
V návaznosti na Zprávu hospodářky přednesenou na členské schůzi dne 25.3.2018, zpracovala jsem
pro Vás stručný přehled za první polovinu roku 2018.
V období od 1.1.2018 do 30.6.2018 proběhly tyto akce:
21.1.2018
25.3.2018
25.3.2018
11.-13.5.2018
26.-27.5.2018
24.6.2018

1. bonitace – Praha
členská schůze
vyhlášení soutěže Pes roku
M BCCCZ v agility - Tošovice
Speciální a Klubová (bez KV) výstava
2. bonitace - Zlín

Z 1. letošní bonitace plynul zisk ve výši 17.577,- Kč, 2. bonitace byla také zisková, ale výrazně méně – zisk
z této bonitace činil 1.606,- Kč. Důvodem je výrazně vyšší účast na pražské bonitaci a také vyšší nákladová
náročnost zlínské akce z hlediska dopravy. Za vydané krycí listy jsme do 30.6.2018 vybrali 17.600,- Kč,
14.450,- Kč jsme obdrželi na odvodech plemenné knihy. Provozní náklady přímo související s chovem činily
5.438,- Kč, na sankcích bylo vybráno 4.000,- Kč. Chov tedy do „pokladny“ Spolku přinesl za 1. pololetí 2018
celkem 49.795,- Kč.
Náklady na členskou schůzi byly ve výši 6.259,60 Kč, náklady na soutěž Pes roku (zejména na ceny) činily
8.677,- Kč. Celkové provozní náklady Spolku činily 35.466,05 Kč (z toho 3.000,- Kč příspěvky ČMKU, 1.984,Kč bankovní poplatky, 300,- Kč zákonné pojištění, 0,59 Kč zaokrouhlovací rozdíly, 8.422,- Kč poštovné a
webová doména, 1.071,40 Kč cestovné, 6.925,- Kč nákup tiskárny a 13.763,06 Kč kancelářské potřeby a
ceny). Za inzerci na webu Spolek získal 400,- Kč, 8,15 Kč činily kladné úroky v bance, 7.292,50 Kč dary, a na
členských příspěvcích na rok 2018 (tedy platby od 1.11.2017) bylo k 30.6.2018 vybráno 244.750,- Kč. Zisk
z prodeje klubových předmětů činil 60,- Kč, za dodatečně prodané kalendáře jsme v tomto roce utržili
1.200,- Kč. Provozní zisk tedy k 30.6. činil 203.308,- Kč, částečně byl ale použit na náklady roku 2017.
Na výstavy bylo pořízeno vybavení na nový výstavní systém (PSystém) v celkové hodnotě 4.892,- Kč, který
byl poprvé otestován na Speciální a Klubové výstavě v Litoměřicích. Další náklady na materiál na výstavy
činily 447,- Kč, a 267,- Kč bylo třeba uhradit za využívání systému Dogoffice v roce 2017. Celkové náklady na
Speciální a Klubovou výstavu činily 113.097,87 Kč, celkové výnosy činily 119.692,- Kč. Tato akce tedy byla
v zisku 6.594,13 Kč! Tento zisk bude použit na prestižnější Středoevropskou výstavu, kterou pořádáme
1.9.2018.
Pro pořádání Mistrovství BCCCZ v agility byla vybrána nabídka Terezy Otýpkové. Celkové náklady na akci
činily 156.658,98 Kč, na startovném bylo vybráno 141.889,98 Kč, ztráta z akce tedy činila 14.769,- Kč. Jedná
se o výrazně nižší částku než v předchozích letech. Do dalších let je třeba zajistit zvýhodnění členů BCCCZ na
startovném a zvýšit platby pro zahraniční účastníky, které jsou kvůli bankovním poplatkům často ve
výsledku nižší, než platby českých závodníků.
Dále již byly vynaloženy některé náklady na akce pořádané v druhé polovině roku 2018, které by ale nyní
byly neúplné a matoucí.
V Praze dne 23.7.2018

Martina Paulino, hospodářka Spolku BCCCZ

