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Zpráva DR KCHHMO k celkovému stavu v činnosti klubu (k 1.6.19 – v 1/2 

funkčního období výboru: 2016-2021) a zpráva DR ze závěrečné kontroly 

vedení účetnictví klubu za rok 2018 a z dílčí kontroly za I.-V./2019.  

Zpráva DR 

k celkovému stavu v činnosti klubu (k 1.6.19 – v 1/2 funkčního období výboru: 2016-2021). 

Stávající výbor klubu byl zvolen Konferenci klubu 19.3.2016 na pětileté funkční období, v počtu 11 členů.  

Dnes (1.6.19) DR hodnotila celkový stav v činnosti klubu k 1.6.19 (v ½ funkčního období výboru). 

1.) Organizační práce výboru – výbor pracuje pravidelně (pravidelné: schůze výboru a ČS - vč. 

pravidelných zápisů, akce - zkoušky, výstavy, VDCH, Zpravodaj, a další). Jednotliví funkcionáři 

výboru si pravidelně a řádně plní své povinnosti. Za minulé období z výboru odešli 4 členové (F. 

Šimek – předseda, L. Kvapilová - ekonom/matrikář, R. Duda - poradce chovu HO, M. Blažek -

výcvikář). Nedošlo ke kooptaci, ale jejich funkce si výbor přerozdělil mezi stávající členy výboru, 

výbor pracuje v počtu 7 členů. Velmi aktivní je redakční rada – došlo k výraznému zkvalitnění 

obsahu Zpravodaje, vydána publikace k 25. výročí klubu, Katalog chovných jedinců (2018), 

navazující na obdobný katalog z května 2013. 

Po dlouhé době byly inovovány mnohé důležité klubové dokumenty (Stanovy, Organizační řád, 

Provozní řád, Zápisní řád, Kárný řád). Výbor přijal i nový dokument: „Pravomoci a úkoly 

funkcionářů“, který popisuje jednotlivé úkoly jednotlivých funkcionářů.                                                                          

Závěr: celkově v organizační práci výboru klubu nejsou zásadní problémy, záležitosti jsou 

operativně řešeny. Síla výboru je v týmové práci a v kolektivním rozhodování. 
 

2.) Členská základna – se značně rozšiřuje, např. od 1/16 se ČZ zvýšila z 316 platících členů (k 1/16, 

353 členů 2017) na současných 410 platících členů (k 1/19), tj. o 30%. To ukazuje, že o chov 

našich klubových plemen je narůstající zájem. Téměř ½ jsou ženy, průměrný věk členů je 45 let. 

Dobré je, že se v této souvislosti i zvyšují příjmy do klubu. Dalších 34 osob je čestných členů, tedy 

celkem máme 444 členů. Výborné je aktivní oslovování neplatících členů. S platbami nejsou 

výrazné problémy, převážná většina plateb již probíhá elektronicky (i QR kódem).                  

Závěr: celkově ve stavu ČZ nejsou zásadní problémy, záležitosti jsou operativně řešeny. 
 

3.) Chovatelství – za R. Dudu - poradce chovu HO - pracuje Jan Kopřiva, Sylva Lepičová pracuje jako 

poradce chovu MOK, MOD a STA. Oba poradci fungují velmi dobře, pravidelně a řádně a plní své 

úkoly. Rostou počty chovných jedinců (u všech klubových plemen), počty vrhů, i počty štěňat. 

Rostou i jejich úspěchy na zkouškách a výstavách, u nás i v zahraničí. Ale: DR doporučuje více 

zaktivizovat práci CHR: pracovat jako tým (problémy a jejich výstupy vždy konzultovat se všemi 

členy rady a s jejich názory pracovat), celkově být aktivnější. Závěr: celkově v chovatelství klubu 

nejsou zásadní problémy, záležitosti jsou operativně řešeny. 
 

4.) Ekonomika – k březnu 2016, při nástupu nového výboru - bylo (minulými výbory) našetřeno cca 

750.000 Kč volného kapitálu. K 1.6.19 je v pokladně 793.607 Kč. Současná finanční činnost 

výboru je taková, že více investuje (především do reklamy a propagace), ale snaží se, aby celkové 

hospodaření klubu bylo (byť mírně) převážně ziskové. Tedy - našetřené úspory z minulých období 

zůstaly zachovány, ale zásadně se již nezvyšují. Velmi pozitivním krokem bylo, že ČS 2017 (na 

návrh výboru) zvýšila výši čl. příspěvků a poplatků na akcích. Vytvořil se tak prostor pro vyšší 

kvalitu činnosti. Výborné je i zavedení elektronizace plateb (QR kód).                                        

Navrhujeme: u objednávek nákupu zboží a služeb nad 40.000 Kč - provádět výběrová řízení - 

ušetříme.                                                                                                                                       

Závěr:  celkově v ekonomice klubu nejsou zásadní problémy, záležitosti jsou operativně 

řešeny. Více viz návrhy DR na opatření (v závěru této zprávy). 
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Zpráva DR KCHHMO                                                                                                                                      

ze závěrečné kontroly vedení účetnictví klubu za rok 2018 a z dílčí kontroly za I.-V./2019 

DR provedla průběžnou kontrolu vedení účetnictví s namátkovou kontrolou dokladů. Doklady jsou vedeny 

řádně, pečlivě, srozumitelně a průkazně. Pochvala ekonomce klubu H. Svobodové za vzorné vedení 

účetní evidence. 

Závěry – doporučení: 

- stále velmi dbát na maximální ziskovost akcí a na celkový kladný výsledek hospodaření klubu.  
 

- na soutěžích NEPRODĚLÁVAT! Vysoké ceny (především za nákup zvěře) kompenzovat např. 

vyšším startovným (především pro nečleny klubu).  Zásadní vliv na ekonomiku soutěží má POČET 

startujících PSŮ – zde zvážit, zda vůbec soutěž konat, budeme-li předem vědět, že je přihlášeno 

málo psů a že soutěž bude ztrátová (nestanovit min. počet startujících psů?) 
 

- Udělování darů (na reprezentaci, pro čestné členy, pro členy klubu, aj.) – je nutné vždy schvalovat 

ve výboru klubu ! 
 

- Formulář „Vyúčtování klubové akce“ – nutno vždy podepisovat zpracovatelem, i 

odsouhlasovatelem 
 

- Evidence hospodaření a správy klubového majetku (J. Kopřiva) – nutno mít přehledný a úplný 

seznam přijatého (zakoupeného) majetku a jeho výdajů (prodejů), s roční inventarizací výborem. 

Tato evidence by měla být založena i v účetních dokladech ekonomky o hospodaření klubu. Schází 

podpis J. Kopřivy u dokladu CV 18059 z r. 2018. Nákupy klubového majetku je třeba VŽDY 

schvalovat ve výboru klubu.  
 

- DR a výbor klubu se dohodli, že se budou pravidelně společně scházet 2x do roka, vždy začátkem 

ledna v Domašově (zde bude provedena i závěrečná kontrola hospodaření za minulý rok a 

zpracována zpráva DR do Zpravodaje) a pak v červnu (či v srpnu) – při klubové výstavě (Náměšť či 

Zákupy), kdy bude provedena i průběžná dílčí kontrola hospodaření za I. pol. roku). 

 

Plnění návrhů DR na opatření - z dřívějších období:  

DR nechává plně v platnosti všechna trvající (nezrušená a nesplněná) opatření DR z minulých období - s 

cílem (ve výboru klubu) zajistit jejich plnění. 

1) Zůstatky klubových účtů stále "požírá" inflace - otázkou je (v současné době při vyšších úrocích), zda 

větší část zůstatků neuložit na spořící účet - se zajímavým úročením.                                  – návrh trvá – 

2) Pečlivě zúčtovávat všechny akce. Pokračovat v šetrnosti a hospodárnosti v činnosti klubu, tj. v 

maximální efektivitě cestovného, ve výborné ziskovosti výstav, v efektivním hospodaření při klubových 

akcích, atd. Klubové akce (zkoušky) by neměly být ztrátové. Garant klubové akce (výstavy, memoriály, 

zkoušky atd.) – člen výboru – musí být uveden v zápisu výboru a musí dbát o efektivnost každého 

jednotlivého výdaje.                                                                                  – plněno částečně, trvalé opatření  

3) Aktivně využívat finance na podporu málopočetných plemen                   - neplněno, trvalé opatření  

4)  Všechna platná zásadní a dlouhotrvající usnesení výboru a ČS klubu přenést do jednotného 

dokumentu „Směrnice KCHHMO“ (např. seznam členů s Čestným uznáním klubu, seznam Čestných 
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členů, seznam osobností klubu, vítězů zkoušek a memoriálů, atd.) – to v jednom dokumentu zveřejnit i na 

webových stránkách klubu (pozor na GDPR)                                             – PLNĚNO ČÁSTEČNĚ, TRVÁ.   

5) Více finančně zhodnotit možnost propagace svých členů (Zpravodaj, webové stránky, klubové akce, 

atd). Zatím dostatečně finančně nevyužito placené inzerce ve Zpravodaji – většinově není placená – TRVÁ.  

6) Chovatelské rada - zaktivizovat a více kontrolovat její činnost                                                    – TRVÁ. 

) vidovat (samostatně) inzerci na webových stránkách, ve Zpravodaji a při klubových akcích   – TRVÁ. 

 

Celkový závěr: 

Na konferenci v 3/2016 došlo k zásadní generační obměně ve vedení klubu.                                               

Odešla „stará garda“ (pp. Černý, Šimek, Dědouch, Prouza, Šafařík, Navrátil, Sajbot, a další). DR 

zůstala z velké části původní - zůstali v ní poslední 2 fungující členové „staré gardy“ pp. Škrdlík a 

Dvořák, a nově přibyla zkušená A. Brůžková. Zkušená DR měla za hlavní úkol především 

„dozorovat“ nový výbor klubu, který nastoupil v nové (výrazně mladší) sestavě, bez větších 

zkušeností (mimo S. Lepičové a L. Svobodové). Nový výbor má za sebou tedy již 3 roky činnosti 

(bez zásadnějších problémů) a nyní je již za ½ svého pětiletého funkčního období. Za toto dobu lze 

konstatovat, že se velmi snaží, mají inovace a nové myšlenky, a posunují činnost klubu dopředu. 

Zvýšil se počet členů (o 30%), zvýšil se počet chovných jedinců, vrhů a štěňat, zvýšil se počet 

klubových akcí, zásadně se zlepšila úroveň Zpravodaje, byl vydán nový Katalog chovných jedinců, 

celková ekonomika klubu se převážně drží v kladných číslech, byly zvýšeny klubové čl. příspěvky 

a poplatky, zvýšily se investice do reklamy a propagace, zdokonalilo se vedení účetnictví (nové 

tiskopisy, větší elektronizace, platby QR kódy, méně neplatičů příspěvků, atd), nově byl jmenován 

správce klubového majetku, inovovaly se klubové dokumenty (Stanovy, Organizační a provozní 

řád, Zápisní řád, Kárný řád), nově byl výborem vytvořen dokument: „Pravomoci a úkoly 

funkcionářů“, který popisuje úkoly jednotlivých funkcionářů, v chovatelství byla vytvořena 

Bonitní karta pro VDCH (přesnější monitoring), atd. Návrhy DR k výboru klubu jsou formulovány 

(viz výše). Celkově nový výbor v klubu, pod vedením Petra Novotného, vykonal hodně dobré a 

užitečné práce, kterou hodnotí DR celkově jako „velmi dobrou“ a děkuje všem funkcionářům 

výboru klubu za dosavadní práci.                                                                                                                                                                               

 

 

 

V Náměšti na Hané, dne 1.6.2019 

Za DR KCHHMO:  Ing. Miloš Škrdlík, MVDr. Jiří Dvořák, Bc. Alena Brůžková   


