
Zpráva DR k hospodaření za hospodářský rok 2019/2020 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR z. s. (dále jen Svaz) hospodařil v hospodářském roce 
2019/2020 v období od 1. dubna 2019 do 31. března 2020. Pro celé období 2019/2020 období byl na 
minulé Valné hromadě Svazu schválen rozpočet hospodaření (viz příloha č. 1). 

Celkové výnosy Svazu za toto období činí 266.050,24 Kč, celkové náklady činí 257.268,91 Kč, zisk 
tedy činí 8.781,33 Kč. Celkové výnosy jsou oproti rozpočtu tedy nižší o 18.849,76 Kč, celkové náklady 
jsou nižší o 42.281,09 Kč. Oproti rozpočtu je tedy celkové hospodaření lepší o 23.431,33 Kč. Podrobné 
porovnání skutečnosti s rozpočtem v jednotlivých položkách rozpočtu ukazuje přiložená tabulka 
„Plnění rozpočtu za hospodářský rok 2019/2020“ (příloha č. 2), proto se zaměřím jen na některé 
položky výnosů a nákladů. 

Pokud se podíváme na strukturu výnosů, jsou opět nižší členské příspěvky, a to o 13.900,- Kč, 
výnosy za služby dle smlouvy o 4.000,- Kč. Z toho vyplývá, že výnosy od členů Svazu vyplývající ze stanov 
a smluv jsou celkově nižší o 17.900,- Kč. Ostatní položky výnosů nejsou z pohledu hospodaření 
významné. 

Struktura nákladů je v převážné většině v nižších částkách, než předpokládal schválený rozpočet 
na hospodářský rok 2019/2020. Ve výdajích nejsou účtovány následující položky: 

• EUROROC – členství 27 000,- Kč 

• Cechovní listy 3 000,- Kč 

• Výstavy 4 000,- Kč 
Oproti rozpočtu jsou překročeny náklady na kancelářské potřeby o 509,- Kč a rozpočet nepočítal 
s opravou tiskárny za 200,- Kč ani s odpisem pohledávek ve výši 4.800,- Kč. 

Co se týče finančních prostředků Svazu, zůstatek v pokladně na počátku hospodářského roku 
2019/2020 činil 1.194,- Kč, na konci 959,- Kč, na bankovním účtu u České spořitelny byl stav na začátku 
103.631,06 Kč, na konci 97.977,49 Kč. Pro hospodářský rok 2019/2020 tak bude v počátku méně 
finančních prostředků o 6.551,57 Kč. 

V pohledávkách byl na počátku hospodářského roku zůstatek 6.800,- Kč, na konci činily 
pohledávky 2.000,- Kč. V závazcích dodavatelům byl stav na počátku 20.132,90 Kč a na konci období 
nedlužil Svaz dodavatelům nic. 

Celkově nelze vývoj hospodaření za hospodářský rok 2019/2020 hodnotit kladně ani záporně. 
Došlo k úbytku finančních prostředků, ke snížení výnosů od členů Svazu za členské příspěvky a služby. 
Naproti tomu došlo k výraznému snížení nákladů. Negativně lze tedy hodnotit úbytek členů a snižování 
ostatních výnosových činností. Pozitivně lze naopak hodnotit úspory v nákladech. 

 

V Hradci Králové, 28. srpna 2020 

 

Ing. Petr Bečvář, předseda dozorčí rady Svazu 


