
 

 

Zpráva hospodáře a pokladníka - 2020 

Majetek klubu 

V roce 2020 se nový majetek nepořizoval. 
 
Klub eviduje tento majetek:  
5 čteček čipů (nových), které mají: pí. Fuglevičová, pí. Pospíšilová, Ing. Síbrtová, p. Zvonař, p. Tancer.  
čtečka čipů (stará) – MVDr. Lenka Černá, výstavní stůl – Ing. Hana Sedloňová, míra (měření výšky psů) 
– Jitka Kubištová, 4 sety lavice se stolem a 6 ks plastových židlí – pí. Fuglevičová.  
 
Celková hodnota majetku klubu je 29 600 Kč.  
 

Financování, ekonomika klubu 

Ohledně bankovního účtu vedeného u Fio Banky nenastaly žádné změny oproti loňskému roku. 
Transakce prováděné platební kartou v tomto roce byly, stejně tak jako vloni,  za poštovné, drobný 
nákup věcí na výstavu, večeří pro rozhodčí na KV Valtice a cestovné (veřejná hromadná doprava).  
 
Částky vyplácené klubem, jakožto právnickou osobou, jsou na základě dohod o provedení práce dle 
Zákoníku práce. Z nich je dle Zákona o dani z příjmů sražena 15% srážková daň a odvedena 
Finančnímu úřadu v Opavě. Jedná se hlavně o práci pomocného personálu na klubové výstavě a 
posuzování rozhodčích při bonitacích klubu. 
Bylo podáno „Vyúčtování srážkové daně“ s přílohou a  „Výkaz o majetku a závazcích“.  
 
 

Stavy finančních prostředků:  

Bankovní účet - CZK  Počáteční zůstatek k 1.1.2020 – 64 609,09 Kč 
    Konečný zůstatek k 31.12.2020 – 202 965,73 Kč 
Bankovní účet - EUR Počáteční zůstatek k 1.1.2020 – 848,73 EUR 
   Konečný zůstatek k 31.12.2020 – 1 853,73 EUR 
Pokladna - CZK  Počáteční zůstatek k 1.1.2020 – 3 947 Kč 
   Konečný zůstatek k 31.12.2020 – 14 836 Kč 
Pokladna - EUR  Počáteční zůstatek k 1.1.2020 – 297 EUR 
  Konečný zůstatek k 31.12.2020 – 39 EUR 

K 5.6.2021 jsou na bankovních účtech tyto zůstatky: 381 544,73 Kč; 2 333,73 EUR.  
V pokladnách jsou zůstatky: 12 516 Kč; 39 EUR. 
 
Nedílnou součástí této zprávy je finanční vyhodnocení klubových akcí a hospodaření klubu za rok 
2020. 

 

V Hradci Králové 1.6.2021 

 

             Eva Lacourt 








