Zápis ze Skype EK ze dne 1.10.2012
Přítomni: ing. Dvorský, Jiránek, Kučera, Šturma
Omluven: Dr.Gruncl.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

SF ČSV
Měsíční závěrka za srpen 2012
Vyúčtování dotace pro občanská sdružení k 31.8.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013
Informace z PRV ČSV
Různé

K bodu 1)
Členové EK se vyjádřili k hospodaření se SF. Za prioritu považují navrácení prostředků, zapůjčených ze
SF na propagaci spotřeby medu, do SF.
K bodu 2)
Projednána měsíční závěrka k 31.8.2012 a čerpání rozpočtu. Ing. Šturma kritizoval čerpání některých
položek rozpočtu. EK projedná znovu po dodání tak k 30.9.2012.
K bodu 3)
EK upozorňuje na časový nesoulad v čerpání dotace pro SOUV Nasavrky a časopis Včelařství. SOUV
projednal předseda s ing. Jiránkem ještě před schůzkou EK telefonicky ing. Dvorským. J.Jiránek ve SR
SOUV zajistí včasné nárokování dotace na ČSV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 4)
EK navrhuje sekretariátu následující doplnění návrhu rozpočtu 2013:

Připomínky EK k návrhu rozpočtu na rok 2013

Členové EK se na své schůzce dne 1.10.2012 dohodli na následujících bodech, o které je třeba doplnit
návrh rozpočtu na rok 2013.
Připomínky budou součástí zápisu z jednání EK ČSV o.s.
Obecně:
I. Návrh je třeba doplnit podrobným komentářem a zdůvodněním jednotlivých položek.
II. Je třeba uvést z jakých předpokladů daňových se vychází, jaké ceny jsou v rozpočtu
kalkulovány.
III. Uvést jakým způsobem je proveden propočet očekávané skutečnosti (kvalifikovaný odhad,
nebo skutečnost k 29.9. + 3 dvanáctiny rozpočtu nebo skutečnost k 29.9. + 3
dvanáctiny skutečnosti apod.)

EK doporučuje především doložit podrobný komentář a především podrobnou
specifikaci v tis. Kč :
Oblast výnosů:
1) Celou část výnosů.
2) Podrobně zdůvodnit část týkající se členských příspěvků, z jakých počtů se vychází a možná
rizika, změny. Doložit podrobný propočet včetně přídělu do SF.
3) Zdůvodnit a specifikovat ostatní výnosy, především 5% z 1D
V komentáři pro RV uvést stav jednání týkající se dotace pro obč.sdružení, dotaci 1D a 5% z 1D, event.
MMR.

Oblast nákladů:

4) Vypracovat a nechat schválit RV (předběžně i PRV) položkově specifikovaný plán oprav,
obnovy a doplnění HIM a DHIM.
5) Specifikovat obsah i způsob financování PSM na rok 2013, možné dopady na rozpočet ČSV.
6) Doložit podrobnou specifikaci osobních nákladů, eventuelní úpravy zdůvodnit (např . mzdy
podle zaměstnanců s členěním na pevnou a pohyblivou složku mzdy – obdobně jako loni,
honoráře a pod).
7) Specifikovat příděl do SF v návaznosti na příjmy, vit bod 2)
8) Specifikovat příděl a především použití svépomocného fondu.

9) Výdajovou část doplnit o tabulku, rozpočet čerpání dotace pro občanská sdružení
v návaznosti na plnění roku. 2012.
10) Zvlášť specifikovat náklady na časopis Včelařství (distribuce, tisk) a OVP.
11) Návrh rozpočtu i očekávané skutečnosti je třeba doplnit o daňový propočet, resp. odhad a
promítnutí do peněžních toků ČSV.

Dne 1.10. 2012
Zapsal : L. Dvorský

Připomínky byly dne 2.10.2012 zaslány sekretariátu paní Prchlíkové a ing. Kučerovi a Jiránkovi. Ing.
Jiránek je pověřen EK zajistit doplnění návrhu rozpočtu o EK navrhované požadavky tak, aby byly
předloženy PRV na dalším zasedání (9.10.2012). O totéž byl požádán ing. Kučera.

K bodu 5) schůzky EK
Ing. Dvorský vznesl dotaz na ing. Jiránka, zda jsou na EK ze strany PRV nějaké požadavky, či návrhy na
doplnění, vysvětlení skutečností uvedených v zápisech z EK.
Ing. Jiránek konstatoval, že tomu tak není a přál by si, aby PRV pracovalo tak intenzivně jako EK.

K bodu 6)
V různém ing. Kučera vznesl požadavek, aby zápisy byly více přehledné.
Ing. Dvorský na to reagoval s tím, že ing. Kučerou vznesený požadavek je jen znovuopakováním toho,
co řekl předseda ČSV na posledním zasedání RV. Podle něho jsou zápisy dostatečně přehledné
s doporučeními, návrhy i návrhy na usnesení PRV. Není vinou zápisů z EK, že s nimi nikdo na
sekretariátu i PRV ani předseda svazu nepracuje.
Ing. Šturma doplnil, že by se mohly některé návrhy zvýraznit velkým písmem, aby to neuniklo
pozornosti kompetentním orgánům a funkcionářům ČSV..
Předseda EK informoval členy, že k 30.9. zpracovává zprávu EK o činnosti, což bylo uloženo srpnovým
RV. Kritizoval to, že na posledním RV byla podle plánu právě tato informace a předseda ČSV to bez
schválené změny plánu přesunul na pozdější dobu, tedy 30.9.2012.

Dále informoval členy, že zápisy z EK jsou zasílán elektronicky RV, PRV i sekretariátu a členům EK.
Vyjádřil přesvědčení, že praxe, kdy jsou návrhy zápisy z EK rozesílány členů EK a po doplnění
finalizovány, se osvědčila.
Spolupráce tajemníkem svazu a předsedou je nulová, neboť ti se zápisy EK nepracují a ignorují i PRV
schválený dokument, jakým plán EK byl, resp. je. Mmj. to znamenalo to, že závěrka ČSV za rok 2011
nebyla nikým z EK odsouhlasena a tudíž informace v ní mohou být nepravdivé nebo zkreslené.
Ing. Dvorský požádal ing. Jiránka o dohled nad dodržováním tohoto, PRV schváleném plánu a návrhů
EK , obsažených v jejích zápisech.
Předseda EK dále upozornil členy EK, že vzhledem k tomu, že PRV nevyvíjí prakticky žádné relevantní
kroky k efektivnímu hospodaření jak ČSV tak i organizací jím zřízených, bude zveřejňovat zápisy z EK
tak, aby s nimi mohli být obeznámeni všichni členové ČSV.

Mladá Boleslav dne 4.10.2012
Zapsal:
L.Dvorský

