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         Stejně jako v předchozích letech KRK nezaznamenala v roce 2009 žádné hrubé nedostatky v 
platbách, pouze některé platby byly uskutečněny se značným zpožděním.  
 
         Problémem klubu byl internet, tento problém se již zdál být  vyřešen i když za cenu, která byla 
podstatně vyšší, než se přepokládalo, tj. celkem 79 311.- Kč. O celém zadání rozhodoval předseda 
klubu, což odpovídá platným stanovám. Domníváme se však, že by v tomto směru byla vhodná úprava 
stanov v  tom smyslu, že od určité částky by o investici měl rozhodovat výbor nebo členská základna. 
Tím ovšem problém s internetem neskončil, protože záhy po spuštění stránek klubu došlo k jejich 
poškození. Do dnešního dne není internet zcela funkční, zmizela značná část textů, fotografií a anglická 
verze dosud vůbec není instalována, ačkoliv byla dávno uhrazena. V předávacím protokolu je ovšem 
vytvoření anglické verze uvedeno. Nikde ovšem není ani zmínka o záruce za chod celého systému, 
případně finančním postihu tvůrce v případě, že stránky nefungují nebo nefunguje jejich část.  
 KRK proto žádala předložení smlouvy o vytvoření webových stránek a návrhu, jak bude probíhat jejich 
zprovoznění v celém rozsahu včetně termínu a případného postihu jejich tvůrce. Smlouva uzavřena 
nebyla, což zákonům neodporuje. 
 
          Kontrola pokladny proběhla bez nejmenších problémů stejně jako v letech minulých, veškeré 
pokladní doklady byly předloženy, stejně tak výpisy z banky a počítačové sestavy. 
  
         Výsledek hospodaření klubu za rok 2009 ovlivnila především investice do již uvedených 
webových stránek, klub za tento rok vykázal ztrátu 73 459,- Kč.  V porovnání s minulými roky byl příjem 
srovnatelný s  rokem 2008  (77 761.-)  –  od tohoto roku je nižší členská základna – výdaje bez 
webových stránek činily 71 909.- Kč. 
                                        
          KRK zkontrolovala rovněž poplatky za export a import štěňat, krycí listy, svod mladých a bonitaci. 
          
           Pokladna je vedena řádně a nevykazuje žádné nedostatky. Opakuje se pouze starý problém 
s identifikací některých plateb prostřednictvím bankovního účtu – účel platby, pokud někdo platí 
výstavní poplatky zároveň s platbou za společenský večer za více lidí. 
 
         KRK porovnala též výstavní poplatky, tržby z losů a podobně s náklady za rozhodčí (letenky, 
ubytování, stravování) a ostatními náklady, spojenými s výstavou ve Valticích (pronájem výstavní plochy 
apod.) a ostatní náklady a příjmy.Lze konstatovat, že výdaje za výstavu lehce převýšily příjmy s ní 
spojené, díky darům se pak vše vyrovnalo.  
 
             Celkový výsledek hospodaření klubu za rok 2009 je tedy – 73 459.- Kč. Tento výsledek je 
uveden též v odevzdaném daňovém přiznání. Klub  měl v předchozích daňových přiznáních vykázán 
kladný výsledek, jako občanské sdružení neplatil z těchto výsledků daň, ale měl povinnost tyto peníze 
použít pro další činnost, což se v roce 2009 využil.  
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