
10 
Členská schůze Praha, 27.2.2011 

Přítomno:  29 členů – prezenční listina, hlasování se zúčastnili všichni přítomní. 
Přítomni za výbor: Ing. Diky, Hradečný, ing. Kovaříková, Kohoutová, Nováková, 
  Severová, ing. Stehlík, Tutschková 
Omluvena: Bajerová 
Přítomni za KK: Bc. Horák, Špaček, ing. Uher 
******************************************************************************************************* 

1) Úvod a zahájení 
2) Volba sčítací komise 
3) Zprávy funkcionářů 
4) Vyhlášení vítězů Klubových soutěží 2010 
5) Vyhlášení Klubových šampionů 2010 
6) Diskuze 
7) Vyhlášení výsledků voleb 
8) Závěr a usnesení ČS 

******************************************************************************************************* 
 

1) Členskou schůzi zahájil a vedl ing. Zdeněk Stehlík.                                               
Předseda klubu přivítal přítomné, kteří odsouhlasili program ČS.  

2) Volba sčítací komise: Jednomyslně byli do sčítací komise zvoleni – Marcela 
Hroncová, Magdalena Pínová a ing. Radomír Uher.  

3) Zprávy funkcionářů – zprávy jsou v příloze předseda klubu, předseda KK,  
jednatelka, bonitační referentka, HPCH 

4) Vyhlášení vítězů Klubových soutěží a předány jim poháry, ev. kokardy Seznam 
vítězů byl uveřejně ve Zpravodaji 4/10 a na webu. 

5) Rovněž byli vyhlášeni kluboví šampioni, i jim byly předány poháry. 
6) Diskuze příspěvky a náměty jsou uvedeny v příloze. 
7) Vyhlášení výsledků voleb  
8) Usnesení a závěr 

 
 

3. Zprávy funkcionářů 
A) Zpráva předsedy, ing. Zdeněk Stehlík 
Zhodnocení uplynulého období: 
Uplynulé 2-leté období práce výboru patřilo k nejklidnějším v poslední dekádě. 
V roce 2010 jsme oslavili 20-té výročí založení klubu. 
K výročí jsme vydali jubilejní klubovou ročenku s historií klubu ilustrovanou barevnými 
fotografiemi, dále suvenýry:  hrníčky s klubovým logem a pro podzimní výstavu klipsy na 
čísla s obrázky kavalírů a kingů. 
Vydali jsme tradiční 4 tištěné klubové Zpravodaje, dotisk příručky Vystavujeme, výstavní a 
povýstavní katalogy s překlady posudků a další klubové tisky. 
 Uspořádali jsme obě klubové výstavy za účasti anglických rozhodčích. 
Podařilo se nám uzavřít partnerství s panem knížetem Jiřím Lobkowitzem a získat tak 
výhodné podmínky pro konání klubových výstav na zámku Mělník. Rovněž zázemí výstavy 
vč. stravování v zámecké restauraci je na úrovni a za přijatelné ceny.   
Zatímco KV na zámku Mělník byla zisková, jarní KV v centru Floret Průhonice vykázala 
ztrátu. Kromě dost drahého nájmu bylo příčinou i poměrně drahé stravování v restauraci.  
Pro rok 2011 chystáme dvě výstavy v Mělníku 11 (KV-I, SV) ve dnech 11. a 12. 6. a jednu 
KV na podzim dne 1.10. – o místě zatím jednáme. Pro obě výstavy počítáme opět se 
zahraničními rozhodčími z GB. Účast všichni pozvaní rozhodčí již potvrdili, na červen paní 
S. Waters a pan B. Moffat a na říjen pánové F. Kane a E. Paterson. 
Přes celkovou ekonomickou krizi, která zasáhla i trh štěňat, je finanční situace klubu velmi 
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dobrá. Pokles výběru chovatelských poplatků byl kompenzován ziskem z výstavy a 
bonitací a počet členů je v posledních letech stabilní – kolem 350. Bližší informace 
následují ve zprávě Kontrolní a revizní komise.  
Byl provozován klubový web: www.kavalir-king-klub.org – inzerce byla doplněna o 
možnost vkládání obrázků, byl proto rozšířen hostingový prostor z 350 MB na 5 GB. 
Přesto nemůžeme umožňovat bezplatnou inzerci nečlenům klubu. Pokud se snaží některý 
z našich členů vkládat inzeráty za nečlena klubu, považujeme to za komerční inzerát, který 
bez proplacení neuveřejníme. 
Na rok 2011 plánujeme investici do celkové modernizace vzhledu stránek, přidání 
chovných karet fen atd. Kriteriem pro výběr řešení je zachování plné kontroly nad 
obsahem i strukturou našich stránek výborem klubu.  
Uvažujeme o případném využití aplikace ČMKU – www.dogoffice.cz pro registraci 
přihlášek na klubové výstavy. Bohužel tato aplikace zatím nepoužívá při připojení šifrování 
přenášených údajů, což představuje potenciální možnost zneužití dat. 
Celkové zhodnocení:  
●  Přes krizi v ekonomice je klub je finančně stabilní, meziročně držíme stále finanční 
rezervu ve výši cca 200 tis. Kč 
●  Stále pořádáme klubové akce na velmi kvalitní úrovni. Daří se nám získávat zahraniční 
rozhodčí i partnery pro výstavy  
●  Úroveň chovu je přes pokles počtu odchovů dobrá, dobře se rozvíjí chov kingů, 
perfektně fungují chovatelské agendy obou plemen, zvládáme dotovat cestovné na 
kontroly vrhu, které zvyšují důvěryhodnost průkazů původu. 
●  Máme vybudován slušný systém tiskových i internetových informačních služeb pro 
členy, který budeme dále zdokonalovat. 
 

B) Zpráva předsedy KK, ing. Radomír Uher 
Předmětem kontroly bylo : 

1) ověřit správnost vedení účetní evidence, ověřit způsob evidování účetních dokladů 
k jednotlivým účetním položkám (provedení namátkové kontroly prvotních účetních 
dokladů k příslušným položkám vedených v účetnictví)  

2) ověření peněžní hotovosti a stavu bankovního účtu 
3) kontrola příjmových a výdajových pokladních bloků   
4) sestavení bilance příjmů a výdajů 
5) vyčíslení výsledku ekonomické činnosti klubu za rok 2010 
6) kontrola dokumentů evidence členské základny  
7) kontrola stavu nefinančního majetku  

 

Podkladem kontroly byly účetní sestavy příjmů a výdajů za rok 2010, řazené jednak 
chronologicky a dále sestavy tříděné podle druhů příjmů a výdajů v oblasti chovatelské 
činnosti, výstavní činnosti a provozu klubu. 
Účetní sestavy jsou přehledně tříděné a dávají přesnou informaci o všech příjmových a 
výdajových položkách. Při kontrole bylo zjištěno, že prvotní účetní doklady jsou řádně 
evidovány, označeny a archivovány. Nebyly zjištěny rozdíly mezi údaji uvedenými na 
prvotních účetních dokladech a hodnotami uvedenými v účetnictví.  
 

Finance:   

  
K 31.12.10. Kč Rozdíl za období od 

31.12.2009 do 31.12.2010 
peníze na bankovním 
účtu  187 485,21 -24.666,56 
peníze v pokladně  22 845,00 +13.152,00 
 celkem  -11.514,56 
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Podkladem pro kontrolu stavu financí byl výpis č. A.31 z běžného účtu č. 0123369369/800 
vydaný bankou k 31.12.2009 a výpis č.A.36 ke stejnému účtu vydaný k 31.12.2010.  Stav 
hotovosti v pokladně k 31.12.2010 byl protokolárně ověřen ekonomem ing. Dikym.  
 

Kontrolou pokladních bloků bylo zjištěno, že jak příjmové tak i výdajové bloky jsou 
používány v souladu s vnitro klubovou směrnicí, vydanou s účinností od 1.1.2008. Kopie 
všech příjmových i výdajových pokladních dokladů vč. bloků se stornovanými položkami, 
jsou řádně archivovány. V roce 2010 byly použity příjmové doklady P/1 až P/292 a 
výdajové doklady V/1 až V/197 včetně  hromadných výdajových dokladů.   
 

Bilance příjmů a výdajů a vyčíslení výsledku ekonomické činnosti klubu za rok 2010. 
Přehled výsledků hospodaření za rok 2010 v základních oblastech činnosti klubu tj. 
v oblasti provozu klubu, v oblasti chovatelské činnosti a v oblasti pořádání výstav. 
 

Oblast činnosti    Příjmy v Kč Výdaje v Kč Rozdíl v Kč 
Chovatelská činnost   261.170,00 -212.785,00 +48.385,00
Pořádání výstav   179.438,22 -157.831,01 +21.607,21

Provoz klubu    218.174,83 -299.681,60       -81.506,67
celkem    658.783,05 -670.297,61 -11.514,56

 
V roce 2010 přesáhly výdaje nad příjmy o 11.514,56 Kč.  
Mírný záporný hospodářský výsledek je za stávajících podmínek dobrým výsledkem.  
Nižší příjmy z chovatelské činnosti se podařilo částečně eliminovat pozitivním výsledkem 
v oblastí výstavní činnosti (+ 21.607,-Kč) 
Na výdajové straně se podařilo oproti roku 2009 snížit výdaje na provoz klubu a to i přesto, 
že byly vynaloženy mimořádné výdaje na tisk jubilejní klubové ročenky.  
Významná je skutečnost, že klub disponuje i nadále s přiměřenou finanční rezervou.   
 

Kontrola dokumentů evidence členské základny  
Kontrolou bylo ověřeno, že dokumenty sloužící evidenci členské základny jsou řádně 
vedeny a archivovány.   
 

Kontrola stavu nefinančního majetku  
Vzhledem k nízkým pořizovacím hodnotám nefinančního majetku klubu, jsou jednotlivé 
položky jednorázově odepisovány. Klub vede pouze soupis jednotlivých předmětů 
s informací o jeho dislokaci.  
 

Kontrolní komise konstatuje, že v kontrolovaných  oblastech činnosti klubu nebyly 
shledány rozdíly ani nedostatky.  
 

V souvislostí s provozem pokladny kontrolní komise doporučuje používat pouze příjmové a 
výdajové doklady v předtištěné číselné řadě. Pro hromadné výdajové bloky (VH), 
číslované ručně, lze pak použít samostatnou číselnou řadu.  
 

C) Jednatelka, Hana Nováková  
Počet našich členů je v podstatě již léta stejný, úbytek na začátku roku se během roku 
zvyšuje jednak pozdním zaplacením členského příspěvku a jednak přílivem nových členů 
– nových majitelů štěňátek a ustálil se kolem 350 členů. 
Již není nutné dokladovat každou platbu kopií útržku složenky. Jsme schopni platbu 
identifikovat z výpisů z účtu. Jen je nutné dodržet potřebné náležitosti, tj. vyplnění 
specifického symbolu příslušným kódem, které jsou uvedeny na první straně každého 
čísla Zpravodaje a variabilním symbolem, to je Vaše členské číslo. Členské číslo je vždy 
uváděno na štítku před jménem adresáta při zasílání Zpravodajů. 



Všechny přihlášky, tj. do klubu, na bonitaci nebo na výstavy přijímáme i v elektronické 
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podobě. Při přijetí mailu odesíláme zprávu, že mail došel. Každý nový člen obdrží kromě 
Stanov klubu, InfoZpravodaj a potvrzení o přijetí za člena klubu s přiděleným členským 
číslem.  
FCI slaví sté výročí založení a k této příležitosti zavedl jednorázový titul „stoletý šampion“, 
který může získat pouze ten pes, který zvítězí na předepsaných výstavách.  
 

D) Bonitační referent, Dana Tutschková 
V roce 2010 pořádal náš klub opět 4 bonitace, 2 ve Středoklukách, 1 v Ochozu u Brna a 1 
v Městci Králové. Celkem bylo odbonitováno 101 kavalírů (z toho 47 psů a 54 fen). Kingů 
bylo odbonitováno celkem 21 ( z toho 12 psů a 9 fen).  
Svodu se zúčastnilo celkem 47 kavalírů a 10 kingů.  
Stále jsou oblíbenější individuální bonitace. Výbor klubu zavedl ještě možnost 
individuálního svodu. V roce 2010 již bonitovalo 9 jedinců a svodovalo 6 jedinců.  
V současné době je většina přihlášek na bonitace zasílána mailem, kterým jsou i 
potvrzovány. Je to samozřejmě levnější a navíc mi to ušetří cestu na poštu. Kdo má  
možnost poslat přihlášku mailem, prosím, využijte toho.  
 

E) HPCH, Jiřina Severová 
V roce 2010 bylo méně štěňat, protože zřejmě vlivem krize je špatný prodej štěňat. Bylo 
vydáno 159 KL pro kavalíry z toho 33 náhradních KL. Pro kingy bylo vystaveno 27 KL, z 
toho 2 náhradní KL.  
Zapsáno bylo 376 štěňat kavalírů (184 + 192) a 25 štěňat kingů (10 + 15). 
Viditelně se zlepšuje úroveň obou plemen, jak je vidět hlavně na bonitacích, na výstavách 
se předvádějí vlastně pouze vynikající jedinci – při počtu vystavovaných jedinců je to i 
normální. Pro zajímavost jsem zpracovala přehled odbonitovaných, chovných jedinců za 
posledních 5 let podle chovatelských stanic. Není to soutěž výstavně nejúspěšnějších 
jedinců, ale přehled chovných stanic, které odchovaly množství kvalitních a standardu se 
přibližujících jedinců a proto jsou seřazeny podle počtu získaných bodů. Podrobný přehled 
spolu s body najdete ve Zpravodaji 1/11.  
Díky skvělé práci plemenné knihy ČMKU, jmenovitě pí Hurábové je vystavování PP i 
přeregistrace po bonitaci prováděno téměř obratem. Přeregistrace po bonitaci jsou 
prováděny automaticky, majitel se nemusí o nic starat, psíci jsou uvedeni do Katalogu 
plemeníků. Fota lze průběžně měnit, stačí jen poslat aktuální foto na mou mailovou 
adresu.  
 

4) Vyhlášení vítězů klubových soutěží 
Seznam vítězů byl uveden ve Zpravodaji 4/10. 
 

5) Vyhlášení Klubových šampionů 
Seznam Klubových šampionů 2010 byl rovněž uveden ve Zpravodaji 4/10. 
 

6) Diskuze 
A) Pí Michaela Čermáková nabídla vedení klubu zdarma inzertní stránku (o klubu) v 
     připravovaném Kalendáři.  
B) Pí Jačková navrhuje u zveřejnění krytí psa, uvádět jména krytých fen a počet jeho 
    potomků.  
 

7) Vyhlášení výsledků voleb 
Sčítací komise na místě konstatovala: 
Korespondenčních voleb se zúčastnilo – podle zaslaných volebních obálek 116. Podle 
sčítací komise byly 2 hlasovací lístky neplatné – kandidáti nebyly škrtnuti, ale některá 
jména byla zakroužkována. Z toho se nedalo poznat, zda jak vlastně dotyčný hlasoval. 
Takže platných hlasovacích lístků bylo 114 (potřebná nadpoloviční většina – 58 hlasů). 



Všichni kandidáti získali více jak potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.  
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Výsledky hlasování do výboru klubu: 
 

POŘADÍ JMÉNO KANDIDÁTA HLASY 
1. místo Kohoutová Petra 114 
2. místo Diky Milan ing. 112 
3. - 4. 
místo 

Severová Jiřina 111 

3. - 4. 
místo  

Kovaříková Hana ing. 111 

5. místo Tutschková Dana 105 
6. místo Hradečný Jiří 103 
7. místo Špaček Jan 98 
8. místo Nováková Zuzana ing. 94 
9. místo Nováková Hana 93 
10. místo Stehlík Zdeněk ing. 91 

 

 
Výsledky hlasování do Kontrolní komise: 
 

1. místo Vecka Zdeněk 114 
2.místo Uher Radomír ing. 113 
3. místo Horák Karel Bc. 112 

 
7. Závěr a usnesení 
Usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí zprávy všech funkcionářů a schvaluje výsIedek   
korespondenčních voleb.  
Ing. Stehlík poděkoval za účast všem přítomným a schůzi ukončil  
 

 


