BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

ZPRÁVA HOSPODÁŘKY ZA ROK 2019
Vážení členové,
Vzhledem k tomu, že nám mimořádná situace znemožnila uspořádat plánovanou členskou
schůzi, sepsala jsem pro Vás pár zajímavých čísel z klubového účetnictví.
První část zprávy je věnována výsledkům roku 2019. V předchozí zprávě hospodářky jsem
sestavila přehledy za jednotlivé sporty v letech 2015, 2016, 2017 a 2018, v této zprávě tento přehled
rozšířím o skutečnost v roce 2019 spolu s komentářem k jednotlivým akcím.

AGILITY
Pořádání Mistrovství BCCCZ v agility bylo opět svěřeno Tereze Kaniové (dříve Otýpkové).
Způsob financování byl zvolen odlišně v porovnání s loňským rokem, startovné již neprocházelo přes
klubový účet. Po dlouhých vyjednáváních byl odsouhlasen příspěvek ve výši 15.000,- Kč a drobné
klubové předměty. Klub se rozhodl pro vstřícné gesto a věnoval propisky i pro závodníky, kteří se
neúčastnili přímo klubového mistrovství. Celkové náklady na akci tak činily 19.194,67 Kč. Částka byla
vyšší než v předchozím roce, protože pro klub příznivější domluva nebyla s pořadatelem možná.
Nepříjemnou zkušeností bylo také to, že několik měsíců po akci se ozval dodavatel pohárů, který
nedostal zaplaceno za fakturu vystavenou na Spolek BCCCZ. Situaci se podařilo vyřešit a faktura byla
opravena na jméno pořadatele, přesto bychom rádi zdůraznili, že žádný pořadatel nesmí svévolně
nechat vystavovat faktury na klub, pokud to nemá klubem vysloveně schváleno. Další ročník
Mistrovství BCCCZ v agility měla pořádat v termínu 29.-31.5.2020 Jitka Slánská, kvůli vyhlášenému
nouzovému stavu ale byla akce zrušena.

M BCCCZ

2015
-

2016
-86.390,-

2017
-36.978,-

2018
-14.769,-

2019
-19.194,67

CANICROSS
Pořádání 2. Mistrovství BCCCZ v canicrossu se opět ujala organizace Běhejsepsem.cz, letošní
ročník byl ale rozšířen i o kategorii koloběžek. Po dobrých zkušenostech byla odsouhlasena větší
podpora akce, takže kromě krásných pohárů obdrželi vítězové také klubové ceny, a každý účastník
s border kolií si mohl odnést klubovou propisku. V letošním roce je akce plánovaná na 14.15.11.2020, a tedy doufáme, že se bude konat podle plánu, podporu klub plánuje v podobné výši
jako v loňském roce.

M BCCCZ

2015
-

2016
-

2017
-

2018
-1.888,50

2019
-5.277,99
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COURSING
Mistrovství BCCCZ v coursingu se konalo v roce 2015, od té doby se nepřihlásil žádný
pořadatel, který by měl o tuto akci zájem.

M BCCCZ

2015
-6.104,-

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

DOGDANCING
Dogdancing nezklamal a jako každý rok, i letos byla spolupráce s pořadatelkou Petrou Malou
perfektní. I letos klub zaplatil pronájem prostor a věnoval poháry a klubové ceny. Letošní ročník je
plánovaný na 31.10.2020, měl by se tedy konat podle plánu a za stejných podmínek jako v roce 2019.

M BCCCZ
REPREZENTACE

2015
-6.000,-

2016
-5.898,-

2017
-6.000,-2.500,-

2018
-10.095,-

2019
-8.319,08
-

DOGFRISBEE
Mistrovství BCCCZ v dogfrisbee je již tradičně pořádáno panem Ryttnauerem za shodných
podmínek – tedy příspěvek na akci ve výši 10.000,- Kč, poháry a drobné ceny pro vítěze a účastníky.
Pro rok 2020 byla akce zatím předběžně domluvena na srpen.

M BCCCZ
REPREZENTACE

2015
-

2016
-41.869,-5.000,-

2017
-14.000,-2.500,-

2018
-13.894,-

2019
-13.463,62
-

FLYBALL
Mistrovství BCCCZ ve flyballu se v roce 2019 konalo po roční pauze díky Sabině Koubkové,
která projevila zájem o dlouhodobější spolupráci a postupné vytvoření ideální soutěže tak, aby se
skutečně jednalo o mistrovství ve výkonech border kolií s PP FCI. Na akci v roce 2019 přispěl klub
poháry a cenami. Pro letošní rok byl domluven termín 6.-7.6.2020 za stejných podmínek jako loni,
zatím akce nebyla zrušena ani přeložena.

M BCCCZ

2015
-6.708,-

2016
-3.000,-

2017
-3.993,-

2018
-

2019
-7.805,32
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OBEDIENCE
Mistrovství BCCCZ v obedience je již tradičně v pořadatelství Lady Richterové. Na startovném
se na klubový účet vybralo celkem 30.200,- Kč, tedy o 10.600,- Kč více než v loňském roce, přičemž
náklady na akci činily 45.663,23 Kč, a to včetně klubových cen a pohárů. Akce byla nákladnější než
v loňském roce, protože se změnil areál, a byly vynaloženy vyšší částky například na rozhodčí. V roce
2020 by se měla akce konat dle původního plánu 8.11.2020.

M BCCCZ

2015
-21.222,-

2016
-13.422,-

2017
-21.262,-

2018
-5.645,-

2019
-15.463,23

REPREZENTACE

-10.000,-

-5.000,-

-10.000,-

-

-

PASENÍ
Na Mistrovství BCCCZ v pasení Spolek BCCCZ uhradil posuzečné a letenku pro rozhodčího
v celkové výši 11.089,- Kč a dodal poháry a klubové ceny. Celkové náklady tak byly ve výši 13.144,95
Kč. V Dajaveře se poslední roky koná pouze jedna klubová akce (BCCCZ Cup + Elév Cup). Spolek
BCCCZ vyhověl žádosti na zvýšení finanční podpory pro tuto akci a zadotoval ji částkou 12.000,- Kč,
poháry a klubovými předměty. Celkem tedy tato akce vyšla na 16.001,98 Kč. Akce v Dajaveře by se
v letošním roce měly konat podle původního plánu 4.-6.9.2020, Mistrovství BCCCZ bylo přeloženo
z původního květnového termínu na 12.-13.9.2020.

M BCCCZ
Dajavera
Dajavera II
CELKEM

2015
-21.222,-32.842,-38.141,-92.205,-

2016
-13.422,-10.141,-45.050,-68.613,-

2017
-21.262,-44.997,-66.259,-

2018
-14.585,50
-9.926,-24.511,50

2019
-13.144,95
-16.001,98
-29.146,93

VÝKON
Mistrovství BCCCZ se v roce 2019 konalo po roční pauze při jiné, již zaběhnuté akci s názvem
Štít Jinonic, který na Praze 5 pořádá ZKO Jinonice. Na startovném byla vybrána částka 4.350,- Kč,
náklady na akci v podobě pohárů, klubových cen a odměn pro rozhodčí, šlapače a figuranta činily
10.036,09 Kč. I přes komplikace v podobě na poslední chvíli odřeknutého šlapače stop se akce zdařila,
ale v letošním roce již tato spolupráce nebude pokračovat. Pro rok 2020 se objevilo několik nabídek,
z nichž umístěním a podmínkami zvolil výbor jako nejlepší nabídku Kristýny Vincíkové. Kvůli
komplikacím způsobeným pandemií se ale tato plánovaná akce pravděpodobně konat nebude, proto
je výbor opět otevřen nabídkám.

M BCCCZ

2015
-

2016
-3.403,-

2017
-22.436,-

2018
-

2019
-5.686,09
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VÝSTAVY
I v roce 2019 jsme pracovali na vylepšení výstavního „Psystému“. V současné době jsme tak
jako pravděpodobně jediný klub v ČR (a možná i dále) schopni zveřejňovat posudky prostřednictvím
místní wifi sítě v okamžiku, kdy se psem opouštíte výstavní kruh (a je-li v místě signál, jsme schopni je
ve stejném čase sdílet i online). Další výhodou je psaní posudků na noteboocích, a tedy není problém
s čitelností a případnými opravami překlepů. Každý vystavovatel samozřejmě dostává i tištěnou verzi
posudku. Celkové náklady na Klubovou výstavu (bez KV) v Litoměřicích činily 71.768,63 Kč, celkové
výnosy činily 55.553,45 Kč. Klub tedy na tuto akci přispěl částkou 16.215,18 Kč. Na konci léta se již
tradičně na Zbraslavi u Brna konaly Dny border kolií. Celkové náklady na tuto dvoudenní akci činily
147.016,88 Kč, na vstupních poplatcích jsme vybrali celkem 109.601,30 Kč. Ztráta z této akce tedy
byla ve výši 37.415,58 Kč. Vyšší ztráta je v důsledku zvýšených nákladů na rozhodčí, protože bylo
nutné zajistit z důvodu zdravotních problémů jedné z rozhodčích nadstandardní podmínky z hlediska
stravy i ubytování, výrazně nákladnější byla i doprava rozhodčích, a byla zaplacena i odměna za
posuzování, které se rozhodčí v předchozích letech vzdali. Pro letošní rok plánujeme opět snížit
vynaložené náklady na výstavy. První plánovaná výstava bohužel musela být kvůli pandemii
přeložena na termín 4.7.2020, doufáme, že bude možné ji v tomto termínu uspořádat. V opačném
případě by byla zrušena. Dny border kolií by se měly konat podle plánu 19.-20.9.2020.

Jarní výstava
Podzimní výstava
CELKEM

2015
-18.650,+5.028,-13.622,-

2016
-4.462,-69.145,-73.607,-

2017
-65.395,-65.395,-

2018
+6.594,13
-45.805,11
-39.210,98

2019
-16.215,18
-37.415,58
-53.630,76

CHOV
Z 1. letošní bonitace plynul zisk ve výši 35.839,10 Kč. 2. bonitace byla také zisková, ale
výrazně méně – zisk z této bonitace činil 2.378,- Kč. Důvodem je výrazně vyšší účast na pražské
bonitaci a také vyšší nákladová náročnost zlínské akce z hlediska dopravy. 3. bonitace dopadla
z hlediska zisku také pěkně, přinesla do rozpočtu zisk ve výši 22.241,40 Kč. Za vydané krycí listy jsme
vybrali 33.900,- Kč, 33.450,- Kč jsme obdrželi na odvodech plemenné knihy. Provozní náklady přímo
související s chovem činily 18.573,10 Kč, částku 4.378,- Kč vynaložil klub na nařízené testy parentity.
Od schválení členskou schůzí je vyplácena částka 200,- Kč za každý zaslaný genetický profil BOC s PP
FCI podle ISAG. V loňském roce se jednalo o částku celkem 6.400,- Kč, letos již dalších 4.400,- Kč. Na
sankcích bylo vybráno 18.959,- Kč. Chov tedy do „pokladny“ Spolku přinesl celkem 117.415,90 Kč.

Bonitace
Krycí listy,…
Odvody ČMKU
CELKEM

2015
+33.797,+18.000,+20.700,+72.497,-

2016
+42.438,+20.500,+22.080,+85.018,-

2017
+39.863,+31.561,+24.780,+96.204,-

2018
+39.441,+29.600,+44.159,+113.200,-

2019
+60.458,50
+33.900,+33.450,+127.808,50
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Nejvýznamnějším zdrojem příjmů Spolku jsou samozřejmě členské příspěvky. Od roku 2019
bylo odhlasováno zvýšení členských příspěvků, které byly již od založení klubu stále ve stejné výši.
ROK
2015
2016
2017
2018
2019

POČET ČLENŮ
452
485
536
533
546

PLATÍCÍ
437
468
519
516
528

CELKEM VYBRÁNO
218.500,- Kč
234.000,- Kč
259.500,- Kč
263.150,- Kč
319.150,- Kč

Celkové provozní náklady se za rok 2019 vyšplhaly na 120.435,39 Kč. Tato částka zahrnuje
mimo jiné poštovné, kancelářské potřeby, účetní služby a odměny na DPP, které se nevztahují ke
konkrétní akci. Dále byl zakoupen termolis na hrnky a talíře v celkové hodnotě 10.986,58 Kč, který
klub používá na výrobu klubových cen a předmětů. Také má klub nyní kapacitu nabízet potisk hrnků
dalším chovatelským klubům a externím subjektům. Za tímto účelem byl zřízen živnostenský list pro
klub.
Klub vydává již od roku 2015 krásný kalendář s fotografiemi border kolií, který vyjde včetně
rozesílání na cca 60 tis. Kč (samotné kalendáře na rok 2020 stály 44.840,03 Kč). Možnost zakoupit
kalendář pro nečleny, případně nakoupit si více kusů jako člen, využívá poměrně hodně lidí, a tedy
příjem z prodeje těchto kalendářů byl za rok 2019 ve výši 6.420,- Kč. Náklady na členskou schůzi 2019
byly ve výši 18.311,06 Kč – částka je výrazně vyšší než obvykle, protože se jednalo o výroční schůzi u
příležitosti 20 let od vzniku klubu, a tedy členové dostali drobné dárky od klubu a byl objednán dort.
Náklady na soutěž Pes roku 2018 (zejména na ceny) činily 9.305,74 Kč. Klubové předměty od
externího dodavatele Goddog byly v roce 2019 nakoupeny v celkové hodnotě 3.680,- Kč, náklady na
ně činily 3.385,- Kč, čistý zisk z jejich prodeje je tedy ve výši 295,- Kč. Za inzerci klub utržil 600,- Kč, za
potisk externím subjektům vykázal klub zisk ve výši 774,29 Kč.
A konečně, výsledek hospodaření za rok 2019 byl ve formě zisku ve výši 78.744,98 Kč. Zisk je
o něco nižší než v loňském roce, což ale souvisí s vyšší podporou akcí, proplácením genetických
profilů, „dražší“ členskou schůzí a investicí do termolisů. Rok 2018 klub končil s neuhrazenou ztrátou
loňských let ve výši 11.638,87 Kč. V roce 2019 byl tento zůstatek doplněn ziskem z roku 2018, tedy
rok 2019 jsme již končili s nerozděleným ziskem ve výši 98.010,90 Kč, a v letošním roce tento zůstatek
rozšíříme na 176.755,88 Kč. Vzhledem k tomu, že zůstatek na bankovním účtu a v pokladnách se
v průběhu roku mění (a část peněz máme v nakoupených zásobách), a není tedy z hlediska
„bohatství“ klubu směrodatný, je toto číslo vhodným ukazatelem, který nám říká, kolik se nám
podařilo ušetřit do dalších let.
Daňové přiznání za rok 2019 bylo odevzdáno prostřednictvím datové schránky dne
20.2.2020, stejně tak i vyúčtování zálohové a srážkové daně, a příslušné dokumenty byly tohoto dne
rovněž odeslány ke zveřejnění.
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Protože to naše finanční situace umožnila, mnozí z Vás jistě postřehli, že na počátku roku
2020 klub zainvestoval do nových webových stránek a elektronického krycího listu. Velkou část práce
na webu jsme udělali svépomocí, abychom ušetřili klubové finance. V současné době ještě probíhá
oprava klubové databáze a dořešení exportu elektronických krycích listů do databáze vydaných
krycích listů. Dále se v letošním roce můžete opět těšit na klubové propisky, které měly velký úspěch.
Situaci nám trochu zkomplikoval koronavirus, kvůli kterému jsme byli nuceni zrušit členskou
schůzi a část plánovaných akcí. Mnoho subjektů se dostává do tíživé finanční situace, proto bych Vás
ráda ujistila, že přestože nebude letošní rok pro nikoho jednoduchý, právě díky již vytvořené rezervě
není třeba mít o náš klub obavy. Naopak, výbor klubu se rozhodl symbolickou částkou 3333,- Kč
podpořit kvalitní kynologický časopis Psí sporty, kterému kvůli náhle vzniklé ekonomické krizi hrozil
zánik. Dále se nemusíte bát ani o zaplacené poplatky na klubovou výstavu – v případě, že bychom byli
nuceni ji zrušit, budeme všechny zaplacené vstupní poplatky vracet v plné výši.

Martina Paulino, hospodářka Spolku BCCCZ
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