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Vyjádření 
 
Dovoluji si podat členům Beauceron klubu vyjádření k údajům v příspěvku pana Boučka, 
které se v žádném případě nezakládají na pravdě. 
Klub – resp. předsednictvo vede účetnictví v souladu s daňovými zákony a hospodaří 
s finanční majetkem klubu účelně a hospodárně. Co se týká „vyšších částek“, jak se ve svém 
příspěvku zmiňuje p.Bouček, ty jsou vynakládány pouze za výdaje při akcích ( úhrada pohárů, 
náklady rozhodčím ),  dále za výrobu klubových tiskovin ( Ročenka apod. ).   
„Jisté signály o špatném hospodaření a vyplácení vyšších částek peněz“  se tedy v tomto 
případě nezakládají  na pravdě, neboť na základní zajištění akcí a klubových tiskovin uvedené 
částky vyplaceny být musí. 
„Cestovní náhrady neodpovídající skutečnosti“ 
K tomu mi dovolte následující vyjádření : Bývalé předsednictvo Beauceron klubu přijalo cca 
před 4 lety z důvodu úspory finančních prostředků opatření, kterým se snížila sazba za úhradu 
cestovních příkazů z 6,- Kč na 3,- Kč/ujetý km. Veškeré cestovní příkazy se tedy hradily 
poloviční sazbou, než tou, na kterou je dle zákona nárok. Zde musím podotknout, že členové 
předsednictva i klubu se v mnoha případech nároku na náhradu cestovního příkazu zříkají. To 
samé platí i o práci na klubových akcích. Členové, kteří pracují na akcích jako vedoucí kruhu, 
zapisovatelé apod. mají nárok na finanční odměnu a nebývá výjimkou, že se odměny zřeknou 
ve prospěch klubu. Dovolte mi jen pro nástin uvést skutečnost, kdy se v r. 2010 vydalo za 
cestovní příkazy členům klubu celkem 1013,- Kč. V r. 2009 to bylo pak 11119,- Kč z toho se 
jeden cestovní příkaz vyplacený v r.2009 vztahoval k r.2008 a tak skutečnost za rok 2009 
činila 9439,- Kč za vyplacené cestovní příkazy. Zde musím uvést připomínku, že pokud by si 
nárokoval náhradu cestovních příkazů každý, kdo na něj dle skutečnosti má nárok, pohybovali 
bychom se v řádech desítkách tisíc korun ročně, které by byly za cestovní příkazy vyplaceny.  
„ Členská základna má právo na zprůhlednění hospodaření“ 
Každoročně byla předložena na členské schůzi pokladní zpráva, která byla uveřejněna i 
v Ročence ( dříve Klubovém zpravodaji ).  Pokladní zprávy byly vždy zpracovány podrobně, 
nebyly v nich  uvedeny  příjmy a výdaje pouze dvěma položkami, ale byly rozvedeny tak, aby 
měla členská základna přehled o jednotlivých příjmech a výdajích za daný rok.  
„Revizní komise  soustavně sleduje činnost a hospodaření klubu“ 
Za dobu, co jsem byla ve funkci pokladní BK ( i v minulých obdobích ), prováděla  revizní 
komise kontrolu účetnictví pravidelně, v souladu se Stanovami. To, že nebyl při kontrole 
účetnictví  r.2010 dne 29.5.2011 pan Bouček jako jediný člen RK přítomen a kontrola tak 
proběhla bez jeho přítomnosti, není v rozporu se Stanovami. 
Závěrem bych chtěla dodat, že s finančními prostředky BK se hospodaří dostatečně 
zodpovědně a v žádném případě není toto hospodaření „s rozporem dobrých mravů“. O tom 
také svědčí skutečnost, že klub může zajišťovat nejenom tři klubové a speciální výstavy 
v roce, z toho jednu se zahraničním rozhodčím, dále popisné svody s povahovými testy, 
výcvikové akce a podobně. Finanční dotace na rozdíl od předešlých let byly přiznány 
účastníkům mistrovství, na výcvikový tábor apod. V závěru roku je na běžném účtu BK vždy 
dostatek finančních prostředků ( viz. Pokladní zprávy ). Tato fakta nesvědčí v žádném případě 
o špatném hospodaření s finančním majetkem BK. 
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