Zápis ze Skype schůzky EK dne 30.11.2012
Přítomni: př. Dvorský, Jiránek, Šturma, Gruncl, Kučera

Program:
1) Opatření k zajištění hodnoty majetku při nákupu notebooků a tabletů pro OO a PRV.
2)

Využití prostředků 1. 457 553, 00 Kč vedených na účtu 346. Tato položka ve svazovém
účetnictví vznikla v době komisionálního šetření původu finančních prostředků z účtu
SOUV VVC ve výši 11. 200 610, 00 Kč. dne 9.11.2011 ( uvedeno v Dodatku k protokolu).

3)

Návrh, případně jeho alternativy pro PRV ve věci možnosti a postupu čerpání zdrojů
ČSV v případě nutnosti uhradit penále za rok 2005 ve výši 2.574 635, 00 Kč

Ad1) EK projednala situaci kolem nákupu notebooků pro OO a tabletů pro členy
PRV. K zajištění správného využití navrhuje, aby při předávání uvedené techniky byly
s jednotlivými členy OO, PRV uzavřeny dohody o hmotné odpovědnosti s tím, že
uživatel, v případě ztráty do 3 let po převzetí, uhradí ČSV 100% ceny. Po uplynutí 3
let bude případnou ztrátu nebo poškození řešit škodní komise.
Ad 2) EK projednala okolnosti vzniku zůstatku na účetě 346 o což požádal EK
předseda ČSV. Projednány byly 3 návrhy i možné varianty.
Mezi členy převládl názor, postupovat podle bodu 2 předsedou EK předloženého
materiálu, tedy prostředky uvedené v bodě 2) ve výši 1.457,553,-- proúčtovat jako
inventurní přebytek a řádně jej proúčtovat do mimořádných výnosů a zdanit.
Předseda po té rozeslal členům EK písemně podklady, aby mohli přes víkend návrhy
znovu promyslet a navrhnout případně další opatření.

Ad 3) EK projednala možné alternativy na řešení penále, které by ČSV byl nucen
uhradit v případě, penále nebude MF prominuto.
Projednaná a možná opatření k zajištění finančních prostředků:
a) Omezit současné provozní výdaje na minimum.
b) Zvážit a ověřit možnosti snížení některých nákladů např. přechodem k jinému
dodavateli energií .
c) Posečkat s nákupem DHIM, HIM, plánovanými opravami.
d) Vytipovat majetek možný k odprodeji do formy tabulky, kde bude vyznačena účetní a
možná tržní cena.
e) Zjistit možnou tržní cenu u majetkových podílů svazu v ostatních firmách.

Zjistit možnosti úvěru u jednotlivých bank (např. začátkem roku byly velmi vhodné
podmínky u tzv. IQ konta u LBW b. nyní to už asi neplatí).
g) Zajistit scénář snížení mezd a omezení počtu pracovníků na ČSV.
h) Zajistit scénář omezení nebo zrušení odměn funkcionářů (letos se to realizuje prvně,
bylo by to asi pochopeno).
i) Sestavit variantu rozpočtu 2013 s přebytkem hospodaření (součástí by mělo být i
„přerozdělení“ využití dotace pro o.s. tak, aby se z ní daly hradit i příjmy, které jsou
v současnosti hrazeny z členských příspěvků).
j) Zvážit by se měla i varianta použití SF. To je velmi citlivá záležitost a tak by musela
být projednána s OO a ZO. Muselo by to být jako poslední, nevyhnutelné opatření
k záchraně existence ČSV a jedině se souhlasem členské základny (zvážit snížení
ceníkových cen)
f)

Možnosti zvýšení výnosů ČSV:
a) Zvážit a připravit možnosti zvýšení nájmů .
b) Zvážit a připravit příjem od Včelpa s.r.o.

Po té předseda EK schůzku přerušil a svolal ji znovu na 3.12.2012 na 20.00 hod.
Této Skype schůzky se zúčastnili př. Dvorský, Šturma, Gruncl, Kučera.

Přítomní členové EK se dohodli na uvedených bodech a navrhují PRV projednat návrhy EK
v bodech 1-3 a přijmout následující opatření:

I.

Uložit sekretariátu zpracovat dohody hmotné odpovědnosti pro zástupce OO a
PRV, kteří budou výpočetní techniku přebírat ve smyslu bodu 1 zápisu EK a
podat PRV informaci na lednovém zasedání PRV.
Termín realizace: Do doby předání.

II.

Uložit tajemníkovi ČSV zajistit, ve smyslu bodu 2 zápisu EK ,řádné proúčtování
této částky a informovat o tom PRV na příštím zasedání PRV v lednu 2013.
Termín realizace: do doby uzavření účtů za rok 2012.

III.

Uložit tajemníkovi ČSV o.s. připravit EK navrhovaná opatření dle bodu 3) tohoto
zápisu EK a předložit informaci na lednovém zasedání PRV:
Termín realizace: 31.12.2012
V Mladé Boleslavi dne 3.12.2012
L.Dvorský

