Zpráva o činnosti EK čsV o.s. k 3o.9.2ol2
V prvním čtvrtletíroku2012 byla činnost EK blokována neschválením plánu práce sekretariátu

zpohleduzajištěníekonomikyČsvna r.2oI2.Tentozpůsobplánování byl RVvlistopadu2O1L
odsouhlasen RV a panovala s ním všeobecná shoda' Předseda EK předložiltento plán tajemníkovi a
PRV v prosinci2012' Uvedený dokument jednoduchou formou vymezuje, do kdy a komu majíbýt
jednotlivé práce týkajícíse ekonomiky svazu zpracovány a také předloženy. Je to také jakýsi vnitřní
kontrolní mechanizmus a vodítko pro funkcionáře, orgány i členy Čsv o.s. Vnitřní kontrolní systém
byl v minulosti nejslabším článkem v činnosti sekretariátu, jak to vyplynulo za Vnitřního auditu ČSV.

Důsledkem nepřijetí proto bylo, Že jste na březnovém zasedání RV schválili ročníúčetnízávěrku za
rok 201L bez toho, aniž by byla ověřena EK, jak bylo dobrým zvykem v posledních dvou létech, kdy
byla komise ustanovena.
Přes konstatovánípředsedy a tajemníka Čsv na březnovém zasedání RV, že je tento plán přijat, jej
PRV ve své práci vůbec nevyužíval ani v dalšímprůběhu roku a proto ani PRV ,ani RV nebyly

předloženy zprávy, které tento plán obsahuje. Vždyťprávě proto vám dnes předkládám tuto zprávu,
ačkoliv měly být zprávy odborných komisí na programu na RV v srpnu. l přes tento povrchní přístup
PRV vám zmiňovaný plán na listopadovém zasedáníRV předložím znovu ke schváleníspolu s dalšími
návrhy na zajištěníčinnostisekretariátu svazu na rok 20].3. Myslím, že právě jeho přijetía naplňování
můžeomezit chaotické řízení svazu.

EK na požádání se sekretariátem spolupracovala a podílela se na dopracováníněkterých
dokumentů (např' rozpočtová pravidla a dalšívizzápisy EK).
Ke schůzkám po Skype se EK sešla ve dnech 27.5', 3.6', 19.7.,23.8'a dalšíjeplánována na

L.10.2012,
Zápisy jsou elektronicky posílány na sekretariát, PRV a také všem členůmnv ČSv o.s.

Tímto je informovanost o činnosti i kontrola práce EK průběžnězajištěna.
EKve svých zápisech dává sekretariátu iPRV náměty inávrhy na řešeníekonomických problémů,
včetně návrhů na usnesení PRV a odborných stanovisek . Bohu žel PRV není schopen zaujmout
prakticky Žádné stanovisko k předloženým návrhům a návrhy na zlepšeníekonomiky svazu ijím
zřízených organizací a nijak neprojednává,což se v budoucnu můžepromítnout ve sníženíúrovně

ekonomického potenciálu svazu i sníženíjehoaktiv.
Nepříjemným důsledkem je mmj. ito že jsou PRV přijímána chaotická rozhodnutí, která se následně

musírušit.Taktomubylovpřípaděpoužití5%zdotace 1Dačlenskýchpříspěvků,kdysekretariáta
PRV k řešenítohoto problému přistoupily zcela amatérskémzpůsobem, který v sobě skrýval značnou
dávku arogance k nižšímorganizačnímsložkám svazu. Nejpodstatnějšívšak je, Že RV a tím ičlenská
základna není informována dostatečně o hospodařenísvazu a svaz tímto ztrácí svůj kredit jak na
SVS,tak i na MZe.
Svou dosavadníčinnostíEKprakticky splnila úkoly, které pro nivyplynuly z rozpracovaných úkolůpo
lX. sjezdu Čsv o.s. Tím ovšem nepovažuji její činnost za konečnou, ba právě naopak.

EK bude ve své činnosti pracovat i nadále podle plánu a potřeb RV. V minulosti aní současnosti se

však nebránila spolupráci se sekretariátem, kterému jsou směřována í doporučeníobsažené
v zápisech z EK. Na sekretariátu je činnost dobrá s ekonomickým oddělením, čemužznačně přispívá

činnost člena PRV ing. Jiránka a paní Prchlíkové.

Naopak spolupráce s tajemníkem a předsedou je prakticky nulová, což vyplývá z jejich nezájmu
o
danou oblast. Komise pro vzdělávání například navrhovala předsedovi projednat s EK smlouvu

kalkulaci na zakázku pro VlDEo KoLÁŘ, což se však nestalo, ačkoliv se to zdá naprosto logické.

a

Na listopadovém zasedánívám předložím nový plán k zajištěníekonomiky Čsv na rok 2013 a
také
návrhy opatřenísměřující k tomu, aby majetek svazu zůstal zachován.

V současnosti EK připomínkuje první návrh rozpočtu čsv na rok 2013' o výsledcích budete
informováni v zápise z EK elektronicky.

V Mladé Boleslavidne 30.9. 2012
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