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Vážení členové RV a PRV.
Loňského roku (2011) na listopadovém zasedání RV jsem členům slíbil, že zpracuji
materiál EK k zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2012 v tabulkové podobě.
Tento návrh jsem předložil PRV na prosincovém zasedání PRV, včetně tajemníka ČSV.
Vzhledem k tomu, že jej tajemník po volbách předsedy ČSV PRV znovu nepředložil PRV ke
schválení a ani PRV nijak nereagovalo na můj zápis EK z 26. 1. 2012, který jsem považoval
jako předání funkce předsedy EK, stalo se, že RV byla předložena roční účetní závěrka r.
2011, která nebyla EK prověřena a údaje v ní tedy nemusely být relevantní. Upozorňuji, že
v předchozích dvou létech, kdy EK např. na sekretariátu podklady pro sestavení závěrky
ověřovala, byly EK vždy nalezeny nesrovnalosti např. v zůstatcích rozvahových účtů a ty
musely být ekonomických oddělením vždy precizovány. Tím netvrdím, že za tyto
nesrovnalosti byla zodpovědná současná účetní.
Uvedená skutečnost, může mít tedy za důsledek i to, že roční účetní závěrka za rok 2011 a
daňové přiznání nemusí být pravdivé, což může mít své důsledky pro ČSV o.s.
To byl také důvod, proč jsem se rozhodl zmíněnou tabulku s hlavními úkoly v oblasti
ekonomiky na rok 2012 PRV znovu předložit.
Předseda i tajemník na březnovém zasedání RV 2012 na můj opakovaný dotaz veřejně na
RV prohlásili, že uvedený materiál byl PRV na rok 2012 přijat.. V žádném ze zápisů PRV
jsem však toto rozhodnutí PRV nenašel.
Podle zápisů z PRV za rok 2012 k dnešnímu datu musím konstatovat, že PRV se tímto ,
údajně schváleným, materiálem nikdy ve své činnosti neřídilo, což jsem znovu ventiloval na
srpnovém zasedání RV letošního roku. Musím tedy konstatovat, že tajemník i předseda na
březnovém zasedání RV šířili nepravdivou informaci a šlo jen o oddálení řešení a možné
dopady padají tedy jak na jejích hlavy, tak i na hlavy celého PRV, které je statutárním
orgánem ČSV. o.s.
Budete mi to mít za zlé, ale nemohu uvedený stav hodnotit jinak, než jako ingnoranství a
nekompetentnost předsedy, tajemníka i celého PRV ČSV o.s.
V minulosti jsem neutěšený stav ekonomiky svazu mnohokrát kritizoval a navrhoval řešení.
Jak vyplývá ze závěrů vnitřního auditu, který jsem prováděl na základě usnesení tehdejšího
ÚV ČSV o.s., byla ekonomika a vnitřní kontrolní systém organizovaný vrcholovými
funkcionáři ČSV, nejslabším článkem činnosti svazu. Vnitřní kontrolní systém nebyl
prakticky žádný.
I když se PRV k výše uvedenému materiálu postavilo negativně, jak soudím z jeho dosavadní
nečinnosti, předkládám uvedený materiál znovu, resp. předkládám jej na rok 2013 (viz.
Návrh EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV o.s. na rok 2013, který je
uveden v příloze). Je sestaven tak, aby hlavní úkoly svazu v oblasti ekonomiky byly včas
zajišťovány a mmj. tak nebyl vytvářen nepřiměřený tlak, jak na zaměstnance svazu, tak i jeho
funkcionáře, PRV.

Uvedený materiál se skládá ze čtyř hlavních částí.
V části I jsou zachyceny hlavní úkoly ekonomického oddělení ČSV o.s.. Je to jakýsi přehled,
který umožňuje RV, statutárnímu orgánu svazu i tajemníkovi a předsedovi ověřovat včasnost
provedení stěžejních prací. Totéž se týká případných požadavků ÚKRK nebo orgánů
provádějící vnější finanční kontrolu. Pro osvěžení paměti připomínám následující skutečnost.
V minulosti se např. stalo, že ekonomka svazu neměla na konci roku prakticky zaúčtovánu
pokladnu a další účetní doklady za téměř celý rok 2009. To ale ČSV nebyl plátcem DPH.
Pokud by se toto opakovalo nyní, mohlo by to mít pro ČSV velmi nepříznivé dopady
v podobě sankcí. To samozřejmě nechci a věřím, že si něco podobného nepřeje ani statutární
orgán, kterým PRV je.
V části II je uveden časový harmonogram dokladů, které by měl sekretariát předložit EK
k její činnosti.
Části, III a IV zachycují činnosti, které by na základě předešlých prací na sekretariátu měly
být PRV a následně RV předloženy k projednání v podobě zpráv. Vzhledem k tomu, že se
ekonomika promítá i do ostatních činností svazu, jsou zde zachyceny i zprávy, které na první
pohled s ekonomikou nesouvisí. To se týká např. zpráv odborných komisí (v tabulce zkratka
OK) nebo zprávy tajemníka o stavu a činnosti sekretariátu (v tabulce označeno nejen textem,
ale též zkratkou SEK). Věřím, že tento materiál je přehledný tak, že jej pochopí každý.
Vážení členové PRV žádám vás, aby tento materiál byl zařazen na nejbližší PRV tak, aby
mohl být předložen na listopadové zasedání RV k projednání a schválení a zapracování do
plánu práce PRV, hlavních funkcionářů svazu.
Současně vás žádám o přizvání k projednání výše uvedeného materiálu na listopadové PRV.
V Mladé Boleslavi 28.10.2012
Leoš Dvorský
Předseda EK
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