Zápis ze Skype schůzky EK ze dne 12.10.2012
Zahájení 20.00
Přítomni: ing. Dvorský, Šturma, Jiránek, Kučera, Dr. Gruncl
Program:
1) Informace ing. Jiránka ze PRV 10.10.2012
2) Plán práce z pohledu EK na rok 2013
3) Opatření ke zvýšení efektivního hospodaření ČSV.
K bodu 1:
Ing. Jiránek informoval členy EK o tom, že za rok 2005 bude za nevyčerpanou dotaci
v SOUV Nasavrky vyměřeno penále a že kontrolu za tento rok FU ukončil.
Za ČSV bude jednat JUDr. Bruckler, se kterým ČSV uzavře smlouvu a podepíše mu plnou
moc.
V následné debatě ing. Šturma upozornil na to, že je nutné jednat včas a nelze čekat na
platební výměr z FÚ, neboť potom je naděje na řešení případného penále prakticky nulová,
vzhledem k platnému daňovému řádu. Penále nemá odkladný charakter a kde na něj ČSV
vezme?. To mohlo znamenat jeho faktickou likvidaci. Ing. Jiránek vznesl dotaz, kdo je za
toto vše zodpovědný. L.Dvorský upozornil, že škoda není samotný odvod nevyčerpané
dotace v SOUV, ale případné penále, které by mohlo být vyměřeno právě pro nečinnost např.
současného PRV nebo sekretariátu. Dále upozornil na možné právní důsledky jednání na ČSV
a SOUV Nasavrky.
Dále ing. Jiránek upozornil, že EK nepřijala žádné rozpočtové opatření ke změnám rozpočtu.
Zde ing. Dvorský upozornil, že původní návrh předkládaný RV , týkající se změny rozpočtu
byl jen v takovém znění, že nebyl uváděn původní rozpočet 2012. Na toto upozornil paní
Prchlíkovou a ta na jeho návrh uvedla předkládanou změnu v předložené struktuře, tedy
rozpočet, změna, nový rozpočet atd. Zdůvodnění v komentáři však nebylo dostatečné pro
mnoho členů RV. Kritizovat v tomto směru EK je tedy nerelevantní, protože EK není
zpracovatelem ani předkladatelem změn rozpočtu. PRV musí tedy své úsilí obrátit směrem
k předkladateli takových změn.
Ing. Jiránek si takovýto postup vzal za své a bude v PRV nad tímto dohlížet.
Ing. Kučera znovu tlumočil názor předsedy, že zápisy z EK nejsou v jím požadované
struktuře.
L.Dvorský znovu upozornil na strukturu zápisů, znovu vysvětlil co je námět, doporučení,
návrh usnesení apod. Např. návrhů na usnesení PRV a dokonce i RV bylo v zápisech několik
a nebyl realizován ani jeden. Proto bude pro příště účinnější nespoléhat se na práci
sekretariátu a PRV v tomto směru a návrhy bude předkládat přímo RV, což již učinil
v několika případech na posledním RV, kdy je předložil písemně předsedovi návrhové
komise.
Dr. Guncl upozornil na to, že EK je poradním orgánem RV a není správná snaha PRV ji
vtahnout tzv. do exekutivního procesu. Zodpovědnost je na statutárním orgánu, nikoliv
poradním.
Členové EK konzultovali společně i možnou koordinační poradu s ostatními předsedy komisí,
kteří zjevně nerespektují rozpočtová pravidla ČSV a nezúčastnili se nijak procesu sestavování

rozpočtu na rok 2013. Může se tak stát, že jejich požadavky v r. 2013 nebudou akceptovány
nebo to bude vytvářen nepřiměřený tlak na CF (cash flow ČSV).
Dále byla konzultována možnost zaslání údajů je části PSM ekonomické komisi. Toto zajistí
ing, Kučera ze své pozice zaměstnance ČSV, resp. to přednese na poradě.
K bodu 2:
Plán práce projednávala EK již na svých předchozích zasedáních. Zásadní změny proti r.
2012 v něm nebudou, bude jen zpřehledněn a doplněn o drobnosti. Předseda EK jej EK
předloží začátkem listopadu k možným doplněním.
K bodu 3:
Předseda EK informoval členy , že na listopadovém zasedání předloží přímo RV návrhy na
zefektivnění hospodaření a zajištění majetku ČSV. Pracuje s dvěmi variantami.
Požadavky EK na sekretariát:
Vyčíslit a zaslat EK náklady hrazené s v souvislosti s vydáním CD O včelách a medu.
Doporučení sekretariátu a PRV:
Zorganizovat koordinační schůzku předsedů komisí se snahou zefektivnit a usnadnit
ekonomickému oddělení sestavování rozpočtu.
Zapsal. L. Dvorský
Dne 13.10.2012

