Zápis MRK ČSRU

EKONOMICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (EK)
Zápis č.1/2016 z jednání EK dne 5. prosince 2016
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Pavel Hrubý (PH), Ivana Skočdopolová (IS), za dozorčí radu
Vladimír Miřácký (VM)
Hosté: Jaroslav Štáhl (JS)
Omluveni:
Projednávané body:
1. Oblast činnosti a složení ekonomické komise
a. Závěr: Komise bude podporovat VV ČSRU v oblasti hospodaření. Připomínkování
a návrhy k rozpočtům, ekonomické směrnice, administrativní a účetní procesy a
jejich optimalizace
b. Závěr: Komise bude pracovat ve složení PCh, PH, IS, za dozorčí radu se bude
účastnit VM

2. Termíny jednání
a. Závěr: Komise se bude v začátku své činnosti scházet jedenkrát měsíčně v Praze
na Markétě. Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 12. 1. 2017 od 8:30
hodin. PCh děkuje jménem VV ČSRU všem členům komise a žádá další zájemce o
pomoc ČSRU prací v ekonomické komisi, aby vyjádřili svůj zájem prostřednictvím
emailu na adresu president@rugbyunion.cz

3. Finanční výkazy k termínu změny VV
a. Závěr: EK ukládá PH předložit do konce roku účetní výkazy zpracované k datu valné
hromady, tak by mohlo dojít k předání účetnictví ve stavu k datu valné hromady
b. Závěr: EK ukládá IS, aby na příští jednání EK připravila inventuru skladu ČSRU
včetně návrhu případných odpisů poškozeného vybavení a seznamu nevrácených
zápůjček

4. Účetnictví a účetní software
a. PH informoval o účetní osnově, kde je řada nevyužívaných účtů, osnova je v této
podobě poměrně nepřehledná
b. Závěr: EK ukládá PH, aby zaslal bezodkladně účetní osnovu včetně návrhů na
zjednodušení PCh. Následně PH a PCh společně osnovu projdou a upraví dle
aktuálních potřeb
c. PH dal ke zvážení další používání software ABRA, jehož využívání již nebude od
roku 2017 bezplatné
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d. Závěr: EK ukládá IS, aby poptala licenci na program ABRA na ČUS, který
v minulosti tento program svazům bezplatně poskytoval a informovala EK. Na
dalším jednání EK se rozhodne o dalším postupu
e. Závěr: EK dále diskutovala možnosti automatických autorizací a automatizaci
přenosu cestovních výkazů v rámci programu ABRA a ukládá PH, aby ověřil
možnosti v rámci programu ABRA

5. Různé
a. VM informoval, že dozorčí rada upozorňovala na potřebu dořešení smluvního
vztahu ČSRU a členů realizačních týmů a potřebu směrnice k nakládání se
svěřeným majetkem v rámci ČSRU
b. Závěr: PCh se tímto bude zabývat, předpokládá, že tento bod by měl být dořešen
během ledna. Na příští EK bude PCh informovat o vývoji
c. EK diskutovala problematiku EET. Např. pro prodej oficiálního merchandisingu
ČSRU v rámci utkání reprezentace, bude nezbytná registrační pokladna
d. Závěr: EK se tímto bodem bude dle aktuálnosti dále zabývat

Zapsal PCh, dne 5. 12. 2016

-2 -

