Zpráva DR k hospodaření za hospodářský rok 2020/2021
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR z. s. (dále jen Svaz) hospodařil v hospodářském roce
2020/2021 v období od 1. dubna 2020 do 31. března 2021. Vzhledem k situaci s pandemií Covid 19 se
nekonala Valná hromada Svazu, a tak nebyl ani schválen rozpočet na hospodářský rok 2020/2021.
Nelze tedy sestavit Plnění rozpočtu, ale jen vyčíslit Hospodaření Svazu za dané období. Jen pro srovnání
je přidán sloupec s hospodařením v předchozím období, tj v hospodářském roce 2019/2020.
Se zprávou dozorčí rady Svazu k hospodaření za hospodářský rok 2019/2020 byl seznámen výbor
Svazu na výborové schůzi Svazu dne 21.4.2021. Výbor Svazu na této schůzi hospodaření Svazu za
hospodářský rok 2019/2020 také schválil. Zprávu dozorčí rady o hospodaření Svazu za hospodářský rok
2019/2020 jste slyšeli v předchozím vystoupení.
Celkové výnosy Svazu za období hospodářského roku 2020/2021 činily 226.724,50 Kč, celkové
náklady činily 214.091,38 Kč, zisk tedy činil 12.633,12 Kč. Celkové výnosy jsou oproti minulému období
nižší o 39.325,74 Kč, celkové náklady jsou nižší o 43.177,53 Kč. Podrobné porovnání skutečnosti tohoto
a minulého hospodářského roku v jednotlivých položkách hospodaření ukazuje přiložená tabulka
„Hospodaření Svazu za hospodářský rok 2020/2021“ (příloha č. 1).
Pokud se podíváme na strukturu výnosů, jsou výrazně nižší příjmy za služby dle smlouvy, a to o
41.000,- Kč. Ostatní rozdíly výnosů nejsou z pohledu hospodaření významné.
Struktura nákladů je v převážné většině v podobných částkách, jako náklady za hospodářský rok
2019/2020. V nákladech jsou výrazně nižší jen náklady na podporu školství (nekonal se ForArch, a tím
pádem ani soutěž učňů), ty nabyly vynakládány vůbec, dále náklady na Zpravodaj Svazu nižší 6.731,34
Kč a náklady na provoz kanceláře (úklidové a kancelářské prostředky, opravy kancelářské techniky,
odpis pohledávek), ty jsou nižší o 6.234,- Kč, náklady na poštovné nižší o 2.118,- Kč. U ostatních
nákladových položek se jedná pouze o menší částky do 1.000,- Kč.
Co se týče finančních prostředků Svazu, zůstatek v pokladně na počátku hospodářského roku
2020/2021 činil 959,- Kč, na konci 2.421,- Kč, na bankovním účtu u České spořitelny byl stav na začátku
97.977,49 Kč, na konci 111.647,61 Kč.
V pohledávkách byl na počátku hospodářského roku zůstatek 2.000,- Kč, na konci Svaz
neevidoval žádné pohledávky. V závazcích dodavatelům neevidoval Svaz na počátku žádné závazky a
na konci období závazky (ve splatnosti) ve výši 499,- Kč za telefon.
Celkově nelze vývoj hospodaření za hospodářský rok 2020/2021 hodnotit. Vzhledem k situaci
s pandemií Covid 19 nemohly být konány téměř žádné akce a činnost Svazu se tak vlastně omezila
pouze na schůze výboru, popř. na spolupráci s Hospodářskou komorou, popř. dalšími subjekty.

V Hradci Králové, 20. srpna 2021

Ing. Petr Bečvář, předseda dozorčí rady Svazu

