Na posledním zasedání ÚV 17. a 18. 11. 2007 mi bylo uloženo dopracovat návrh náplně
finanční komise do konce ledna 2008 tak, aby tento návrh mohl být předložen ÚV ČSV na
jeho dalším jednání.
Na základě osobního jednání s předsedou, tajemníkem, př. Dlabem a i na základě připomínek
členů ÚV jsem dospěl k názoru, že neexistuje jednotný názor na to, co a proč by měla
finanční komise vykonávat. Proto jsem se rozhodl navrhnout 3 varianty náplně práce finanční
komise, které tímto předkládám k projednání na následující ÚV ČSV o.s.
Varianta I.
a) Finanční komise je zřizována jako poradní orgán PV a ÚV ČSV o.s.
b) Poslání komise je v případě potřeby oprávněna vypracovat „doporučení“ (Metodické
pokyny, Směrnice) týkající se jednotlivých oblastí (ekonomiky, evidence,
inventarizace a pod), kterými se řídí nakládání s majetkem ČSV o.s.
c) Navržené „Metodické pokyny“ musí být v souladu se všemi zákony a vyhláškami a
také ekonomickými zvyklostmi.
d) Posláním komise je v případě potřeby také kontrolovat zda jsou dodržovány navržené
a ÚV ČSV schválené pokyny a směrnice. Tuto kontrolní činnost může komise vykonat
pouze je-li k tomu vyzvána ÚV ČSV os. Doklady k provedení kontroly si vyžádá
prostřednictvím předsedy či tajemníka ČSV o.s.
e) Komise nesupluje ani nenahrazuje činnost ekonomického oddělení ČSV o.s.
f) Předsedku komise volí na návrh PV, ÚV ČSV o.s.
g) Členy komise volí ÚV ČSV o.s. ze svého středu.
h) Volí se vždy lichý počet členů komise včetně předsedy (maximálně 5)
i) Komise do svého plánu činnosti zpracovává pouze úkoly uložené ÚV ČSV o.s.
Nemůže tedy vykonávat činnosti a kontroly, které jí nebyly zadány. Pokud členové
komise dospějí k závěru, že je potřeba prověřit jakoukoliv evidenci či doklady, musí
toto navrhnout ÚV ČSV o.s. a po projednání a odsouhlasení se smí této činnosti
věnovat.
Slabá místa:
-

Převážná orientace na metodickou a poradní činnost může způsobit to, že činnost bude
spíše formální a nebude se moci soustředit na aktuální a hlavní problémy.
Jistá těžkopádnost při tvorbě plánu práce.
Členové ÚV nemusí vždy splňovat požadavky na odbornost.

Přednosti:
-

Rychlá volba členů komise i předsedy, větší znalost problémů z jednání ÚV ČSV o.s.
Nízké náklady na zřízení a činnost komise ( např. cestovné a pod).

Varianta II.
a) Finanční komise je zřizována jako poradní a metodický orgán ÚV ČSV o.s.
b) Cílem je, aby činnost komise přispívala k transparentnímu a efektivnímu hospodaření
s majetkem členů svazu a aby hospodaření bylo v souladu se schváleným rozpočtem,
platnými ekonomickými zákony a zvyklostmi.
c) Těžiště komise též spočívá v ověřování skutečností související s tvorbou a plněním
rozpočtu svazu. V této oblasti kooperuje s předsedou a tajemníkem svazu.
Prostřednictvím těchto funkcionářů si též opatřuje potřebné podklady, doklady,
zprávy.
d) V případě potřeby může komise vypracovávat návrhy a doporučení (metodické
pokyny, směrnice) týkající se jednotlivých oblastí ekonomiky (evidence, účetnictví,
inventarizace a pod), kterými se řídí nakládání s majetkem ČSV os. Případné návrhy
na změny a doplnění předkládá ÚV ČSV o.s.
e) Navržené „Metodické pokyny“ musí být v souladu se všemi zákony a vyhláškami a
také ekonomickými zvyklostmi.
f) Komise nesupluje ani nenahrazuje činnost ekonomického oddělení ČSV o.s.
g) Předsedu a členy komise volí a odvolává ÚV ČSV o.s.
h) Předsedu komise si volí členové komise ze svého středu.
i) Počet členů komise včetně předsedy je vždy lichý (maximálně 5).Členy komise
mohou být i nečlenové ÚV, jejich počet nesmí přesáhnout počet členů ÚV v komisi.
j) Komise do svého plánu činnosti zpracovává úkoly uložené ÚV ČSV o.s. Dospějí-li
členové komise k závěru, že je potřeba prověřit jakoukoliv evidenci či doklady,
zahrnou ji do plánu práce. Pokud se takovýto požadavek vyskytne v průběhu roku,
musí toto navrhnout ÚV ČSV o.s. a po projednání a odsouhlasení se smí této činnosti
věnovat.
Slabá místa:
-

Poměrně široký okruh činnosti komise a časová náročnost na organizaci práce.
Vyšší náklady na činnost.

Přednosti:
- Vyšší stupeň kooperace s vedením svazu.
- Koncepčnější přístup v práci komise.
- Riziko menší odborné zdatnosti členů komise je menší avšak menší je i
zodpovědnost za výběr členů do komise.

Varianta III:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)

Finanční komise je zřizována jako kontrolní, poradní a metodický ÚV ČSV o.s.
Komise provádí kontroly pokladní hotovosti (2 podle plánu, 2 náhle).
Komise ověřuje 1x za rok stav finančních prostředků na bankovních účtech.
Prověřuje jakým způsobem a s jakými výsledky byla prováděna inventarizace
majetku svazu.
Z provedených kontrol komise pořizuje zápisy ve kterých uvede příčiny nedostatků a
také navrhuje ÚV návrhy opatření k odstranění případných nedostatků.
Kontrolu provádějí vždy min. 3 členové komise.
Kontrolní činnost komise se týká činnosti svazu, nikoliv jeho organizačních složek.
Cílem činnosti komise je, aby hospodaření svazu bylo efektivní a transparentní a aby
bylo v souladu se schváleným rozpočtem, platnými ekonomickými zákony a
zvyklostmi.
V případě potřeby může komise vypracovávat návrhy a doporučení (metodické
pokyny, směrnice) týkající se jednotlivých oblastí ekonomiky (evidence, účetnictví,
inventarizace a pod), kterými se řídí nakládání s majetkem ČSV os. Případné návrhy
na změny a doplnění předkládá ÚV ČSV o.s.
Navržené „Metodické pokyny“ musí být v souladu se všemi zákony a vyhláškami a
také ekonomickými zvyklostmi..
Předsedu a členy komise volí a odvolává ÚV ČSV o.s.
Předsedu komise si volí členové komise ze svého středu.
Počet členů komise včetně předsedy je vždy lichý (maximálně 5) Členy komise
mohou být i nečlenové ÚV, jejich počet nesmí přesáhnout počet členů ÚV v komisi.
Komise do svého plánu činnosti zpracovává úkoly uložené ÚV ČSV o.s. Dospějí-li
členové komise k závěru, že je potřeba prověřit jakoukoliv evidenci či doklady,
zahrnou ji do plánu práce. Pokud se takovýto požadavek vyskytne v průběhu roku,
musí toto navrhnout ÚV ČSV o.s. a po projednání a odsouhlasení se smí této činnosti
věnovat.

Tato varianta vychází vstříc těm názorům v ÚV ČSV o.s. , které vycházejí z toho, že ÚV
nemá žádní orgán, který by mohl stav a způsob hospodaření s majetkem členů ČSV ověřit.
Činnost komise v tomto pojetí se částečně překrývá s případnou činností ÚKRK, která je
však zodpovědná pouze sjezdu ČSV o.s.
Slabá místa:
Odborná činnost vyžaduje i jistou kvalifikaci členů komise v oblasti ekonomiky a kontroly.
Z tohoto důvodu by bylo potřebné zapojit i členy mimo ÚV, odborníky.
Vyšší náklady na činnost komise.
Přednosti:
Včasná a kvalitní informovanost ÚV ČSV o.s. o stavu majetku a hospodaření svazu mezi
sjezdy.

