
 
  Praha, dne 12. 3. 2015 

 

ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ZA 2014   

 
1.  KONTROLA ÚČETNICTVÍ KCHČaN  
- kontrola účetnictví KCHČaN (a to pokladní kniha, bankovní výpisy, další účetní doklady) proběhla 2x a 
to dne 6.9.2014 (Odolena Voda) a  2.11.2014 (Praha).  Z kontroly účetnictví byl sepsán zápis a tento byl 
zveřejněn v Ročence a na webových stránkách klubu. Kontrolou bylo účetnictví shledáno bez závad.  
 
2. KONTROLA NÁKLADŮ NA VÝSTAVY KLUBU  
Veškeré výstavní akce jsou vedeny v nezávislém online software Dogoffice patřící třetí straně a to 
ČMKU.  Dogoffice umožňuje zpětně jakoukoliv kontrolu přijatých plateb a příjmů na výstavy . 
Každou výstavu navíc párujeme všechny platby detailně s ekonomem klubu (děkuji ekonomce) 
průběžně až do uzávěrky.   Z těchto příjmů a výdajů je veden detailní položkový rozpočet výstavy,  
který je také k dispozici po výstavách veřejně.  Je tímto snadno vidět a to veřejně jaké náklady byly a 
jakých výnosů organizátoři výstav dosáhli.  Chtěla bych  tímto veřejně poděkovat těm členům klubu co 
pracovali na výstavách pro náš klub bezplatně a svou práci odvedli  velmi profesionálně.  Další 
poděkování patří těm členům  co pomáhali s organizací výstav a logistikou na místě výstav.  
 
3. SPONZORING 
Další činností naší komise bylo shánění sponzorů, KCHČaN do té doby žádné velké oficiální sponzory 
neměl.   Pro 2014 se nám pro Klubové výstavy podařilo zajistit sponzorství firem jako KRMIVO PRO PSY, 
ROYAL CANIN ,  firma CALIBRA a  LUCKY FOR PETS.   Všechny tyto firmy a jejich sponzoring jsou 
deklarovány písemně a účetně.  Také bych chtěla poděkovat četným sponzorům z řad členů klubu (je 
jich mnoho) i díky nim mohly být Klubové výstavy  tak pestré.  Opravdu si toho velmi vážíme.  
 
Pro rok 2015 se nám povedlo zajistit mediální partnerství s časopisem Pes přítel člověka. Detaily ještě 
dolaďujeme s nakladatelstvím, ale tady jsou garantované zásadní výhody:  
1. 30% sleva pohárů od firmy Bauer pro naše klubové akce  
2. Zveřejnění pozvánek na akce klubu jak v časopise, tak na každodenně aktualizovaných a hojně 
navštěvovaných internetových stránkách www.pespritelcloveka.cz  
3. Ihned po akci zveřejnění výsledků na webu časopisu.  
4. 1x ročně detailní reportáž z Klubové výstavy včetně představení vítězů jednotlivých tříd a uvedení 
všech informací (narození, otec, matka, chov., majitel), které jsou podstatné nejen pro znalce plemene. 
Sponzoring Klubové výstavy formou předplatného pro vítěze, časopisy, knihy aj. 
5. Další Klubové akce prezentace formou krátké zprávy plus 3 – 5 fotografií.  
6. Na webových stránkách časopisu bude na hlavní straně banner Chovatelské kluby, kde pro KCHČaN 
je nabídnuta forma prezentace, odkaz a odkaz na chovatelské stanice našich členů. 
7. Pro členy klubu nabídka 1x ročně zdarma inzerce v časopise v rubrice řádková inzerce v hodnotě 
200,- Kč. 
8. Zveřejnění výroční zprávy klubu resp. poradce chovu v plné verzi na internetových stránkách, s 
fotkou a krátkým textem s odkazem v časopise. 
9. Na stránkách časopisu představíme klubem dodané TOP jedince. 

Tato vzájemná spolupráce je pro náš klub bezplatná, zavazujeme se pouze poskytovat informace a 
fotografie z našich akcí, poskytnout časopisu prostor 1x ročně v naší Ročence. 

 
Lenka Veverková 
předseda KRK KCHČaN 
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