Zpráva ekonoma ACC z.s. za rok 2016
Vážení,
Dovolte mi, abych krátce shrnula hospodaření American Cocker Clubu, z.s. za uplynulé období roku
2016.
Na minulé členské schůzi byl schválen rozpočet se ztrátou 10.000 Kč. Klubu se ale nakonec podařilo
udržet hospodaření v kladných číslech a dosáhli jsme mírného zisku ve výši 913 Kč.

V průběhu roku měl klub 80 členů, od kterých byly vybrány členské příspěvky ve výši 27.600 Kč. Od
nových členů přibylo do rozpočtu zápisné 1.900 Kč.
Z pohledu chovatelského byly překročeny plánované příjmy za krytí, zápisy chovnosti a ostatní
chovatelské služby a dosáhly částky 24.350 Kč.
Vyšší byl také příspěvek od ČMKU, který se ještě navyšoval na konci roku díky dobrému hospodaření
ČMKU. ČMKU vracelo i členský příspěvek ACC ve výši 1.500 Kč.
Tak jako každý rok i v roce 2016 bylo nejzásadnější pro hospodaření, jak se nám podaří finančně
zvládnout naše výstavy. V roce 2016 jsme měli pouze dvě výstavy, obě byly posuzovány tuzemskými
rozhodčími, proto nebyly náklady na rozhodčí tak vysoké a mohli jsme si dovolit utratit více peněz za
ceny. Díky mimořádné snaze výboru vyjednat nejvýhodnější podmínky pro sponzoring i díky velké
bezplatné pomoci mnoha členů se podařilo udržet náklady na výstavy v plánovaných číslech.
Všechny ostatní položky na straně výdajů také nepřekročily plánované hodnoty – ať už se jednalo o
poštovné, kancelářské potřeby, bankovní poplatky nebo správu webových stránek. Zde je však třeba
podotknout, že pro nejnižší náklady dělá výbor maximum a často využívá zdrojů vlastních (telefony,
kancelářské potřeby, pohonné hmoty, poštovné…).
Významnou položkou na straně výdajů byla v roce 2016 právní pomoc, kterou jsme potřebovali při
řešení kauzy s paní Čopjakovou a při dokončení procesu přeregistrace na spolek (spojeno s revizí a
úpravou stanov).
Hospodaření v roce 2016 považuji za mimořádně vydařené. Díky tomu jsme dokonce mohli na konci
roku nakoupit s předstihem poháry na klubové soutěže v roce 2017 a ulehčit tak hospodaření v příštím
roce. Přesto si netroufám předložit vám ke schválení rozpočet na rok 2017 s kladným výsledkem. V roce

2017 plánujeme 3 výstavy a dvě z nich budou mimořádně nákladné kvůli zahraničním rozhodčím. Proto
předkládám návrh rozpočtu na rok 2017 s výsledkem -15.000 Kč. Níže je detail plánovaného rozpočtu:

K 31.12.2016 klub disponoval peněžními prostředky ve výši 206.575 Kč, z toho bylo 3.099 Kč
v hotovosti v pokladně a 203.477 Kč na běžném účtu.
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