Zápis EK ČSRU

EKONOMICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (EK)
Zápis č.2/2017 z jednání EK dne 23. února 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Pavel Hrubý (PH), Ivana Skočdopolová (IS), Miloš Sluše
(MŠ), za dozorčí radu Vladimír Miřácký (VM)
Hosté: Jaroslav Štáhl (JŠ)
Omluveni:

1. Složení komise
a. Prezident Sparty Miloš Sluše projevil zájem vypomoci v ekonomické komisi
b. Závěr: EK děkuje M.Slušemu za zájem vypomoci v činnostech komise a žádá VV, aby
doplněné složení komise schválil v rámci následujícího jednání VV
2. Systém FAČR
a. PCh informoval EK o jednání ČSRU s FAČR za účelem získání licence pro používání
elektronického systému administrace svazových činností
b. Závěr: EK bere informace na vědomí. PCH bude EK průběžně informovat o dalším postupu
a zároveň prověří další aplikace, které jsou v rámci FAČR na tento systém navázané
(účetnictví, atd.). EK shledává jako nezbytný předpoklad pro používání systému uzavření
písemné smlouvy mezi ČSRU a FAČR
3. Účetnictví a účetní software
a. Automatizace cestovních dokladů
b. Závěr: EK vzhledem k bodu 2 tohoto zápisu řešení automatizace prozatím odkládá a bude
jej případně řešit na základě funkcionality systému od FAČR
c. PH informoval o otestování systému autorizace účetních dokladů pomocí aplikace
PowerTools, která funguje v rámci platformy GoogleDrive. Aplikace je pro naše účely
použitelná, náklady cca 4.000 Kč/rok. Pro spuštění aplikace je třeba doplnit mailové adresy
pro oprávněné osoby k administrování systému
d. Závěr: PCh prověří, zda záležitost autorizace dokladů neřeší systém FAČR, příp. návazné
aplikace. Pokud ne, EK navrhuje zavést systém PowerTools pro zjednodušení systému
oběhu dokladů
4. Inventura skladu
a. IS dodala kompletní inventuru skladu včetně návrhu odpisu (opotřebované zboží likvidace,
zboží nepoužitelné vzhledem k marketingovým závazkům jako dar pro začínající kluby pro
tréninkové účely)
b. JŠ za dozorčí radu zkontroluje materiál navržený k odpisu a sdělí výsledek kontroly EK
c. Závěr: EK navrhuje VV na svém jednání 8.3., aby schválil odepsání nepoužitelného
materiálu ČSRU dle navržených podmínek, tj. zboží opotřebené schválil k likvidaci, ostatní
vyřazené zboží daroval prostřednictvím sekretariátu začínajícím klubům, které o to projeví
zájem
5. Rozpočet na rok 2017
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a. PCh informoval o nutných úpravách v návrhu rozpočtu. Navýšení příjmů je v oblasti státních
dotací, naopak navýšení výdajů navrhne PCh ke schválení VV v oblasti sportovního úseku
(sportovní ředitel a další sportovní personální aparát, Dukla, tým dívek U16/U18)
b. Závěr: PCh upraví původní návrh rozpočtu a navrhne ke schválení VV na jednání 8.3.. O
výsledku bude následně informovat EK a zašle EK upravený rozpočet
6. Další jednání EK se uskuteční dne: 6.4. od 8:30 v Praze na Markétě
Zapsal PCh, dne 23.2. 2017

-2 -

