
Zpráva hospodaření Klubu dlouhosrstých ohařů za rok 2020 

 

 

Vážení členové Klubu dlouhosrstých ohařů, 

výsledek hospodaření Klubu dlouhosrstých ohařů skončilo ziskem 60.994,45 Kč. Celkové 

příjmy klubu činily 455.712,14 Kč. V příjmech jsou zahrnuty i peněžní dary od sponzorů a 

příjmy za reklamu na Mezinárodních všestranných zkouškách v Chlumci. Skupina členů 

organizujících tyto zkoušky si veškeré příjmy zajistila sama a současně je použila na konání 

této vrcholné akce, podle čehož myslím, že i byla úroveň zkoušek. Po dlouhé době byly tyto 

zkoušky ziskové. Nakonec vlastně téměř všechny akce, jak výstavy tak i zkoušky, byly pro 

klub ziskové. 

Co se týče výdajů v celkové výši 394.717,69 Kč byly obvyklé jako každý rok. Veškeré finance 

byly použity jak na pořádání zkoušek a výstav, tak i na běžnou činnost klubu a samozřejmě 

na vydávání zpravodaje, které vyšly za rok opět dva, i když letní vydání bylo zrušeno z 

důvodu přeložení všech akcí z důvodu nám všem dobře známých, tak vyšel zpravodaj v lednu 

a následně v prosinci. 

Finanční výsledek jednotlivých výstav a zkoušek organizovaných klubem nebudu rozepisovat, 

to jste si všichni mohli přečíst v mé zprávě o hospodaření ve Zpravodaji č.100. Děkuji tímto 

všem organizátorům našich výstav a zkoušek. 

Náš klub také vydává 2x ročně zpravodaj. Já bych chtěl ze své pozice poděkovat Dr. Jiřímu 

Tesařovi a Kateřině Svobodové, protože si dovedu představit spoustu hodin práce při 

přípravách zpravodaje před tiskem. Zpravodaj Klubu dlouhosrstých ohařů má vysoký standart, 

jaký myslím, že jiné spolky nemají, a doufám, že to tak i zůstane nadále. 

 

I mně vadí současná omezení, ale pevně věřím, že se všichni brzy vrátíme po době pandemie 

do normálu a opět se budeme běžně scházet a pořádat výstavy a zkoušky, tak jak to bylo běžné 

v předchozích letech. Žádám proto všechny členy klubu, aby se dle možností podíleli na 

organizování akcí pořádaných klubem, protože bez vaší pomoci se jednotlivci, kteří se na tom 

podílejí již řadu let, v budoucnu neobejdou, a určitě každou pomoc uvítají. 

  

 

 

Členská základna k 31.12.2020 

 

V našem klubu bylo k 31.12.2020 evidováno 597 členů. Z toho je 26 čestných členů. V roce 

2021 nově splní podmínky pro čestné členství 4 členové, tj. dovrší 80 let a zároveň jsou členy 

nepřetržitě 20 a více let. 

Termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2021 je 31.března 2021. Bohužel nevím, 

zda se budou konat spádové schůze, kde spousta členů své členské příspěvky platila, proto 

prosím, aby jste své členské příspěvky platili bezhotovostně na účet klubu, případně 

složenkou, která byla součástí prosincového zpravodaje. Při platbě převodem prosím 

nezapomeňte do variabilního symbolu uvést své členské číslo, aby bylo možno platbu 

spárovat. 

 

 

      Petr Valenta – ekonom a matrikář klubu 

 



Hospodaření Klubu dlouhosrstých ohařů za rok 2020 

 
 

Náklady 

- režijní materiál (kancel. potřeby, ceny na výstavy a zkoušky)  55 589,- Kč 

- ubytování rozhodčích při zkouškách        20 200,- Kč 

 - tisk Zpravodaje ( 2 vydání)              118 600,79Kč 

- pronájem honitby na zkoušky       44 400,- Kč 

- poštovné            3 863,- Kč 

- ost. služby (účetnictví, web, tisk diplomů …)    57 949,- Kč 

- odměny rozhodčích        73 502,- Kč 

- poplatky ČMKJ, poplatky DE       14 256,78Kč 

- poplatky bance           6 357,16Kč 

 

Náklady celkem      394 717,69 Kč 

 

 

Výnosy 

- zápisné          4 800,- Kč 

- chovatelské poplatky        9 800,- Kč 

- příspěvek ČMKJ       24 750,- Kč 

- tržby ze zkoušek a výstav            104 650,- Kč 

- členské příspěvky             180 501,67 Kč 

- ostatní příjmy (bonus KB, dary)                 131 029,-  Kč 

- úroky                      181,47Kč 

  

Výnosy celkem      455 712,14 Kč 

 
  

Výsledek hospodaření za rok 2020  (zisk) 60 994,45 Kč 

 
 

 

 

V Trutnově 26.1.2021 

 

 

 

        Petr Valenta 

                ekonom klubu 


