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Z Á P I S 

z Ekonomické komise konané dne 27. 5. 2016 

Přítomni: Ing. Marcol Tomáš, Ing. Miroslav Štěpán, Ing. Zdenka Marková, Prchlíková Jana 

Hosté: Ing. Miroslav Poništ 

 Návrh rozkladů nákladů upravit ve prospěch sekretariátu o 100 tis. Kč a upravit členění takto: 

1 700 tis. Kč osobní náklady, 400 tis. Kč ostatní náklady (časopis, oběžník, materiál a služby, 

režie). U OO snížit o 100 tis. položku dohody o PP, ostatní ponechat 

 Splátkový kalendář na 1 000 000 Kč od FÚ dle Rozhodnutí oo posečkání úhrady daně ze dne 

19. 5. 2016 , splátky měsíční á 50 000,- Kč, komise doporučuje uhradit daň jednorázově do 30. 

6. 2016, aby nevznikl vysoký úrok ze splátkových úhrad  

 Rezervní fond - komise připraví Statut Rezervního fondu a rozešle členům EK ke schválení, 

nejdéle do 15. 6. 2016. Komise navrhuje tvorbu rezervního fondu  2,- Kč ze včelstva tím, že se 

změní rozdělení  členského příspěvku tak, že příspěvek do Svépomocného fondu se sníží na 

5,- Kč. (Za tím účelem se provede změna usnesení ÚV ČSV ze dne 28. 8. 1999-příděl do SF 7,- Kč 

ze včelstva na 5,- Kč do SF a 2,- Kč do RF). Tvorba fondu minimálně po dobu 5ti let (do r. 2022) 

 EK nedoporučuje investovat dle zaslané nabídky GE Money Bank  

 Zveřejňování závěrek ZO a OO - pro malé a mikro účetní jednotky je povinnost zveřejňovat 

pouze Výkaz majetku a závazků s povinnými a nepovinnými údaji za období od roku 2016. Je 

předpoklad, že tento výkaz se bude doplňovat v CISu a odevzdávat jej bude hromadně 

sekretariát prostřednictvím datové schránky 

 Rozpočet na rok 2017 - návrh rozpočtu na rok 2017 komise doporučuje připravit ve stejných 

hodnotách roku 2016, včetně výše dotací   

 Metodické pokyny pro pokladníky ZO a OO - ekonomická komise nemá připomínky ke 

stávajícímu platnému Metodickému pokynu, nebude připravovat  jiný  

 Pí. Prchlíková předložila výsledovku a rozvahu ČSV za období 1. - 4. 2016 - komise vzala na 

vědomí  

 Dopis Ministerstva financí ČR a dopis Ministerstva spravedlnosti ČR, Výkaz majetku a závazků, 

týkající se zveřejňování účetních závěrek ZO a OO, rozeslán na vědomí členům komise  

 

Zapsala: Jana Prchlíková   


