
Zápis z jednání Hospodářské komise ČVS 
Jednání Hospodářské Komise  (dále jen „HK“) se konalo dne 6. října 2017, místo Bělohorská 19, 
160 00, Praha 6, od 10:00 do 12:00. 

Jednání výboru spolku bylo svoláno předsedou ČVS, panem Markem Pakostou. 

Přítomni byli: 

Karel Ledvinka, Martin Budrych, Petra Kučerová, Gabriela Stará, Tomáš Zedník  

Nepřítomni/ omluveni: Simona Marková, Tomáš Balcar 

Hosté:  

Mgr. Marek Pakosta, Ing. Milan Labašta, 

  

Průběh jednání: 

1) Zahájení jednání 

Jednání zahájil předseda ČVS, Mgr. Marek Pakosta. Jelikož šlo o zahajovací jednání v novém 
složení HK, jednotliví členové se navzájem představili. 

Pan Pakosta a pan Labašta poté členům HK popsali současnou situaci především v oblasti 
čerpání rozpočtu za rok 2017 a přípravy nového na rok 2018. Dále pak očekávání ohledně funkcí 
a náplně práce HK – kromě již uvedených rozpočtů bude primárním cílem připravit novou 
metodiku hospodaření (procesy a na ně navazující postupy a směrnice) 

2) Odsouhlasené úkoly a další kroky 

 Podklady, které, do 13.10.2017 zašle Ing. Labašta členům HK: 

- rozpočet na rok 2017 (původní verzi a verzi s aktuálním čerpání rozpočtu) 
- přehled čerpání jednotlivých dotačních programů 
- návrh rozpočtu na rok 2018 
- číselník  
- zadávací protokoly/ dokumentaci EY. 

Dále bylo diskutováno: 

- příprava krátkého přehledu probíhajících kauz (Volejbal 2011 s.r.o. apod.) – požadavek 
M. Pakosty na M. Labaštu – přehled pro Výbor (ke sdílení i s HK) 



- návrh získat souhlas Správní rady s možností HK nahlížet i do hospodaření, resp. 
účetnictví Volejbal 2011 s.r.o a ČVS s.r.o. – v kompetenci a řešení M. Pakosty a M. 
Labašty. 

 

Další schůze probědne dne 20.10.2017 opět v sídle sektretariátu ČVS.  

Začátek jednání je v 10:00, předp. ukončení jednání je ve 13:00. Milan Labašta se na pokusí 
na schůzi zajisti účast pana Kafky z EY. Cílem je seznámit členy HK s projektem EY. 

Zapsal:     Karel Ledvinka 

Zápis z jednání byl vyhotoven:  6.10.2017 


