
Na úvod  mi prosím dovolte se omluvit z mé neúčasti na této schůzi, která mne z mnoha důvodů velmi mrzí. 
Požádala jsem, aby následující zprávu o financích za mne přednesl některý ze členů výboru, kterému tímto děkuji 
Ve zprávě pracuji s doklady a finančními operacemi na účtu, které jsem měla k 31.10.2007 k dispozici. 
 
Pavla Sobotková 
          
 
 

Finanční zpráva ke dni 31.10.2007  
  
Stav bankovního účtu na počátku roku 2007 činil 455.339,52 
Stav bankovního účtu k 31.10.2007 je 403.734,19 
  
Stav pokladny na počátku roku 2007 činil 3.718,50 
Stav pokladny k 31.10.2007 je 24.785,50 
  
Celková hotovost klubu k 31.10.2007 je  428.519,69 
  
Náklady klubu k dnešnímu dni byly  480.538,00 
Výnosy klubu  515.096,00 
Klub tak k dnešnímu dni hospodařil se ziskem 34.558,00 
  
Klub má k dnešnímu dni 723 členů.  
  
Do klubového majetku byly pořízeny  
2 kusy startovních pistolí s náboji v hodnotě  1.920,00 
fotoaparát Panasonic DMC FZ-50 11.990,00 
tři nové altány pro akce svodů, bonitací a výstav 3.924,00 
byla nakoupena dobíjecí karta do mobilního telefonu, která je využívána 
místopředsedou klubu   
  
Některé položky nákladů a výnosů bych ráda zmínila:  
  
Za členské poplatky a zápisné bylo k dnešnímu dni klubu poukázáno 213.900,00 
poplatky za svody činili 65.200,00 
poplatky za bonitace 63.000,00 
poplatky za svody plemeníků 3.400,00 
poplatky za krycí listy 9.700,00 
poplatky za kontroly vrhu bez cestovních náhrad 5.000,00 
poplatek cestovních náhrad z kontrol vrhu je v plné výši proplácen poradcům chovu  
výstavní poplatky 79.550,00 
Klub obdržel dotaci ČKS na klubový zpravodaj ve výši 5.000,00 
hodnoty daru klubu jsou 8.100,00 
  
Byla vyplacena odměna 5.000,00Kč Rudolfu Baudyšovi, která nebyla předchozím 
výborem proplacena.  
Zároveň byla přiznána a vyplacena odměna Miroslavu Pospíšilovi ve výši 13.042,-Kč, 
která byla hrazena   
částkou 8.100,- Kč soukromými sponzory klubu, kterým klub za jejich přispění velmi 
děkuje a zbývající částkou 4.942,-Kč prostředky klubu.  
  
Za příspěvek na telefon a internet poradcům chovu bylo vyplaceno 19.200,00 
jednateli a webmasterovi 6.100,00 
za tisk Zpravodajů 41.702,00 



za veškeré poháry, stužky, štítky 24.186,00 
finančnímu úřadu byla odvedena daň vybíraná zvláštní sazbou  3.595,00 
poplatky ČKS za členy 21.870,00 
poplatky IHF za členy 182,25 Eur 
  
  
Podrobný rozpis nákladů a výnosů vztažených k jednotlivým akcím by měl být předložen   
po dodání veškerých dokladů.  
 


