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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SVČS č. 2/2014 
 

Datum konání: 19. 2. 2014 
Místo konání: Dům hudby, Pardubice 
 

Přítomni: 
 

 L. Vavrečka, M. Marboe, L. Kadlecová, V. Kopecká, , M. Dušek, J. Faltus, J. Kraus, E. 
Neméthová, H. Cihlová  
 

Hosté: 
I.Tajovská, M. Ungrádová 
 

Omluveni: 
L. Macháček, M. Vídeňský, A. Misař, F. Uher 

 
Jména jsou uváděna bez titulů. 
 

  Zahájení, rezignace 
 

Zahájení se ujala M. Marboe. Vyjádřila se k předaným rezignacím (L. Macháček, M. 
Vídeňský, A. Misař a L. Vavrečka). V případě rezignace předsedy uvedla, že ji nelze 
přijmout, to může učinit až členská schůze. M. Marboe uvádí, že SVčS perfektně fungovala 
12 let proto, že se všichni, zejména členové výboru, společně podíleli na práci. Domnívala se, 
že když se předá veslo mladšímu, bude tento trend pokračovat. Bylo pro ni rozčarováním, že 
se nový předseda podílel na rozvratu vztahů. Ne ze zlého úmyslu, ale proto, že je zahleděný 
sám do sebe. Je si vědoma toho, že L. Vavrečka udělal hodně práce, chyba byla zejména 
v nedostatečné komunikaci. Během uplynulých 8 měsíců se předseda choval nezodpovědně. 
Zpočátku byla nadšena jeho osobností, jeho všestranností, tím, co umí. Vkládala do něj velké 
naděje. Překvapilo ji však nedůstojné zahájení Maratonu, dále chybně připravená Antologie, 
do které nebyly zahrnuty významné osobnosti regionu a dále jeho postojem v posledních 
měsících. Tento stav považuje za trapný, špatná atmosféra se přenáší i na členy. Tuto situaci 
zažívá po třetí. Poprvé v radě ČT, podruhé v ústřední OS, kdy Křivánek dovedl obec do 
značných nesnází, podobné poměry probíhají nyní i v KALFU. V těchto krizových situacích 
se vždy ukázalo, jaký kdo má charakter a kdo pomocí rezignace utíká z nesnází a před 
odpovědností. SVčS se nyní ocitá v těžko řešitelné situaci. Trápí ji zjištění, že někteří mladí 
myslí pouze na svůj zájem a ne na to, co mohou udělat pro druhé.  
 
Dále se řízení schůze ujala V. Kopecká. 
 

Provozní záležitosti, hospodaření 
V. Kopecká poukázala na dluhy a nedodělky L.Vavrečky a na nedořešený schodek 
v pokladně. 
 
L. Vavrečka uvádí, že některé doklady nejsou zaúčtované do příjmů. L. Kadlecová se 
dotázala, kde jsou podklady pro účetnictví. Po odpovědi, že u účetního, vyjádřila nesouhlas 
s tím, že ačkoliv účetní Kolář byl již zaplacen v prosinci, účetnictví stále není uzavřené. Dále 
zdůraznila, že je potřeba, aby všechny hospodářské operace podepsal předseda. 
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L. Kadlecová zpracovala podklady pro FÚ - srážkovou daň a zajistí její podání na FÚ. 
Z tohoto důvodu není třeba, aby toto případně činil účetní Kolář.  
 
 

Rozpočet 2013, vedení účetnictví, hospodaření, pokladna 
 

Výbor přijal aktualizovaný rozpočet za rok 2013. L. Vavrečka ho založí do dokumentace 
SVčS. 
 
I. Tajovská s L. Kadlecovou upřesnily výši schodku v pokladně – jde o částku Kč 1 080,--. L. 
Vavrečka uvádí, že neví, kde ty peníze jsou. V. Kopecká zdůrazňuje, že zodpovědnost za 
pokladnu nese E. Nemethová s L. Vavrečkou, nelze vinu svalovat na jiné důvody. E. 
Nemethová se brání, že v pokladně vedla pouze doklady drobného vydání, které sama přijala 
a vydala. Po schůzi 14. 12. hned v pondělí 16. 12. tyto na schůzce s účetním odkontrolovala a 
jemu předala, od té doby je neviděla a nemá u sebe žádný zapomenutý doklad. L. Vavrečka s 
E. Némethovou se shodli, že peníze nezpronevěřili a chyba vznikla nějak jinak, což je těžko 
dohledatelné. Jsou ochotni schodek v pokladně vyrovnat.  
 
Výbor vyzval L. Vavrečku, aby zařídil dokončení účetnictví za r. 2013, a to do konce února a 
rovněž zajistil předání výstupů + dokumentace za rok 2013 revizní komisi.  
Termín: do konce února 2014 
Zodpovídá a zajistí: L. Vavrečka 
 
I. Tajovská připomněla, že je nutno označit prvotní doklady týkající se roku 2013v souladu se 
zásadami a smlouvami s jednotlivými donátory.  
Zajistí: L. Vavrečka  
Termín: do konce února před předáním revizní komisi  
 
L. Vavrečka potvrdil, že vyúčtování dotací za rok 2013 je odevzdané. 
 
Výbor vyzval předsedu, aby dokumentaci SVčS včetně archivu protokolárně předal proti 
podpisu.  
Zodpovídá: L. Vavrečka 
 
M. Marboe se ptá, kde jsou peníze za vyúčtování Antologie. L. Vavrečka uvádí, že budou 
poukázány na účet SVčS na konci února. Vyúčtování probíhá po čtvrtletí. Dále upřesňuje, že 
příjmy z prodeje Partonymy i Antologie přijdou na účet organizace. Příjmy se již nezdaňují.  
 
L. Kadlecová navrhuje aktualizaci stanov ve smyslu stanovit možnost pro členy vkládat 
finanční prostředky účelově vázané - např. na nákup Kruhu v tištěné formě. 
 
V. Kopecká předběžně zjišťovala zájem v knihovnách o předplatné Kruhu.  
 
 

Stav účtu k 31. 1. 2014, převod dispozičního práva, zpráva o hospodaření 
I.Tajovská uvedla, že dne 4. 2. 2014 se s L. Vavrečkou na základě rozhodnutí výboru 
dostavili do České spořitelny za účelem převedení přístupového práva na I. Tajovskou. 
Vzhledem k tomu, že se na místě ukázalo, že toto není možné učinit, protože podle sdělení 
pracovnice ČS je majitelem účtu při jednání nepřítomná M. Marboe, nebylo možno toto 
provést. L. Vavrečka vložil na účet pokladní hotovost ve výši Kč 3 691,-- Kč, ukončil 
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dispoziční právo a předal Tajovské bankovní kartu a razítko. V současné době jediný, kdo 
může nakládat s prostředky na účtu a provádět další akce v souvislosti s nakládáním s účtem 
organizace, případně s jeho zrušením, je M. Marboe. Tajovská převzala kopii bankovního 
výpisu k poslednímu dni ledna. Stav účtu ke dni 4. 2. byl Kč 13 199. 
Stav pokladny k 1. 1. 2014 činil 4 773 Kč. Je potřeba dorovnat chybějící částku Kč 1 082,-- . 
 
Došlo k rozhodnutí, že ukončení účtu u ČS z důvodu zbytečných a nadměrných nákladů a 
přestoupení k jinému finanční instituci s výhodnějšími podmínkami bude řešeno až po volební 
schůzi. I. Tajovská předběžně zjišťovala náklady na vedení účtu u jiných finančních ústavů a 
v současné době se pro neziskovou organizaci jeví nejvýhodnější ERA účet u Poštovní 
spořitelny nebo účet u záložny Creditas.  
 
M. Marboe učiní výpověď u ČS z důvodu 2 měsíční výpovědní lhůty po další výborové 
schůzi. 
 
Ohledně hospodaření I. Tajovská uvádí: 
Rok 2013 
Protože se doposud neměla možnost seznámit se s výstupy účetního pana Koláře za rok 2013, 
provedla s L. Kadlecovou rekonstrukci účetnictví z dostupných podkladů. Po jejich 
zaúčtování výsledek hospodaření za rok 2013 činí ztrátu – 424,73 Kč. Tato ztráta je dokryta 
převedenými prostředky z minulého období (zůstatky na BÚ a v pokladně z r. 2012). 
Příspěvky členů na tištěnou verzi Kruhu, zaplacené 14. 12. 2013, byly z důvodu správného 
vedení účetnictví převedeny do roku 2014 (Kč 1200), rovněž tak členské příspěvky na rok 
2014 (Kč 3900), a to oboje jako příjmy příštích období, které věcně spadají do roku 2014. 
Náklady v roce 2013 činily 119 217,50 a příjmy 118 792,77 Kč.  
L Kadlecová zdůrazňuje, že je však nutno vzít v úvahu skutečnost, že se jedná pouze o 
pomocné účetnictví, které není kompatibilní s vyúčtováním grantů, které provedl L. 
Vavrečka, pouze slouží k orientačnímu přehledu o hospodaření za rok 2013 a stanovení 
zůstatku pokladny.  
 
 
Rok 2014 
I.Tajovská uvádí, že po zaúčtování bankovního výpisu za leden má Středisko k dispozici 
v předplatném na Kruh Kč 4400. Vybrané členské příspěvky na r. 2014 činí 6 850 Kč. 
8. 1. provedl L. Vavrečka přes účet „přesměrování příspěvků na časopis Partonyma na r. 2013 
a 14“ na svůj účet. Taková účetní operace je z účetního hlediska nepřípustná. Proto je tato 
částka zatím vedena jako pohledávka. L. Vavrečka upřesňuje, že doloží fakturu za dotisk 
Partonymy č. 6, čímž bude tato záležitost dána do souladu se zákonem o účetnictví a interní 
směrnicí SVčS. Tuto fakturu doloží společně s dokumentací za rok 2013. 
 
Tajovská dále vyzývá výbor, aby vzal v úvahu povinnost Střediska k podání přiznání k dani z 
příjmu (zejména z důvodu, že je příjemce dotací) a přiznání k dani darovací na FÚ.  
 
Výpisy z účtu chodí na adresu M. Marboe, došlo k domluvě, že výpis z účtu za únor případně 
za březen přepošle naskenovaný I. Tajovské. 
 

Kruh 
 

M. Dušek seznámil přítomné s tím, že Kruh 35 je připraven k tisku. Bude v něm zveřejněna 
anketa týkající se budoucnosti Kruhu. Přišlo 40 odpovědí. 39 preferuje tištěnou formu Kruhu, 
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3 si umí představit, že může být i elektronická verze. M. Dušek podrobně seznámil výbor 
s připomínkami a postřehy – výstupy ankety.  
 

 
Webové stránky, doména 

 
V. Kopecká vznesla otázku na L. Vavrečku ohledně domény. Není jasné, komu patří webové 
stránky. L. Vavrečka uvádí, že Sakařová vlastní doménu, kterou vytvořila, dělá technickou 
podporu. V. Kopecká podotýká, že nejsou aktualizované. M. Marboe se ptá, jestli výbor 
schválil název nových stránek. Označení „Literární východ“ nekoresponduje s názvem SVčS, 
je znesnadněn přístup těm členům, kteří byli zvyklí chodit na zavedené stránky SVčS. M. 
Marboe vysvětluje, že členové výboru, kteří mají přístup k aktualizaci obsahu, jsou starší a 
mnozí z nich nebudou umět pracovat s administrací nových webových stránek. Nesouhlasí 
s tím, že doménu vlastní někdo mimo organizaci, zejména v situaci, kdy doména byla placena 
z prostředků SVčS. 
Výbor rozhodl, že doména musí být přepsána na Středisko.  
Zajistí: L. Vavrečka  
Termín: do 15. března 2014.  
 
L. Vavrečka vyjadřuje názor, že by nad obsahem webových stránek měl dělat jeden člověk 
supervizi – jedná se navrhovanou funkci jedné z 8, které by měly být obsazeny v rámci 
nového organizačního uspořádání organizace.  
M. Marboe žádá, aby, pokud bude středisko fungovat dál, L. Vavrečka udělal školení členům 
výboru tak, aby každý uměl vkládat na stránky aktuální informace a údaje.  
 

Budoucnost střediska, návrhy M. Marboe 
 

M. Marboe je skeptická k dalšímu osudu Střediska, obává se, že se aktivně nebude chtít nikdo 
podílet na chodu Střediska. Členové výboru musí odvádět velké množství odpovědné práce. 
Pokud se po volební schůzi nepodaří zajistit další fungování organizace, je možno zvážit tyto 
3 možnosti: 
1. Stávající finanční prostředky převést na oblast Hradecko vedenou V. Kopeckou, kde 
probíhají tradiční Dny poezie. 
2. Převést peníze na M. Duška, kolem něj by se soustředili ti, kteří mají zájem o Kruh a 
podíleli by se na jeho tvorbě. 
3. Převést organizaci pod ústřední OS. 
M. Marboe vyzývá přítomné, aby si nechali tyto návrhy projít hlavou a do příští schůze se 
k nim vyjádřili. 
V. Kopecká situaci vidí optimisticky, věří, že se najde skupina, která se bude podílet na 
činnosti Střediska. 
L. Kadlecová uvádí, že se další existence bude odvíjet podle toho, jestli se najde někdo s vizí 
a ochotou na sebe převzít toto břemeno a bude mít vlastní představy a schopnost je realizovat. 
V. Kopecká se domnívá, že nový předseda nemusí přicházet s novou vizí, stačí vycházet z 
tradice Střediska.  
 
Příprava volební schůze 
V. Kopecká osloví členy SVčS dopisem. Navrhuje dokumenty:  

 Výzva členům k předkládání návrhů na kandidáty do výboru a revizní komise. 
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 Dopis, který seznamuje členy se situací ve Středisku. Byly přečteny dvě verze a 
výbor odhlasoval jednu z nich k odeslání členům. Současně navrhl do dopisu 
dopsat jména lidí, kteří rezignovali ve členství ve výboru.  

 Program členské schůze 
 

 
Termín příští schůze výboru 

 
Příští výborová schůze se bude konat 27. 3. 2014 v Krajské knihovně. 
 
 

Ostatní 
 

M. Marboe žádá L. Vavrečku o zaslání ISBN, který mu byl předán J. Hrabincem. 
Zajistí: Vavrečka 
Termín: do konce února 
 
  
I.Tajovská předala M. Marboe smlouvu k BÚ, bankovní kartu a přístupovou kartu + razítko, 
které převzala v souvislosti s jednáním v ČS s L. Vavrečkou. 
 
H. Cihlová podotýká, že do dvou let bude potřeba změnit kontaktní adresu, která je doposud 
v Sukově třídě. 
 
 
 
Zapsala: 19. 1. 2014 I. Tajovská 
 
Schválil: dne…………. L. Vavrečka, V. Kopecká 
 


