Dozorčí rada

Zpráva DR pro shromáždění členů dne 3. září 2020
Dozorčí rada za poslední období pracovala ve složení Mgr. Bohdana Vybíralová, Ing.
Jaroslav Berka a Ing. Milan Beneš (jako její předseda). Přičemž Ing. Beneš od r. 1999, Mgr.
Vybíralová od r. 2001 a Ing. Berka od r. 2016.
Dozorčí rada vždy pečlivě sledovala činnost výboru Klubu, jako celého spolku, ale i
ostatních částí, tedy pobočných spolků Klubu, přičemž v posledních dvou letech to byl již jen
jeden. Pravidelně se jí dařilo provádět kontrolu činnosti, zejména centrální části spolku,
v období posledních dvou let to bylo ale velice obtížné, někdy i nemožné. Dovolte mi shrnout
několik skutečností, které měly, zejména od ledna 2018, zásadní vliv na činnost Klubu:
1. Dne 9. ledna 2018 zemřel prezident Klubu Mgr. Jan Března, nový prezident nebyl na
Shromáždění členů Klubu v dubnu 2018 oficiálně jmenován, funkce byla dočasně vykonávána
Mgr. Martinem Stolínem. Ten zpočátku ústně přednášel na zasedáních výboru „veliké
myšlenky a plány“ na další činnost Klubu, nic z toho ale nerealizoval. Naopak. Dříve
naplánované a probíhající činnosti pokračovaly, ale od května 2018 – z důvodu malého zájmu
členů - většina akcí musela být zrušena. K tomu přispělo i náhlé ukončení pracovního poměru
Bc. Adély Vaňharové.
2. K 31. 5. 2018 tedy byl ukončen pracovní poměr Bc. Adély Vaňharové, projektové
manažerky, o kterém nebyl nikdo z výboru (kromě p. Stolína, který vše s ní dohodl), ani z DR
předem informován. Agendu od ní, údajně k 20. 6. 2018, převzal p. Stolín.
3. Při předání však nebyla uskutečněna revize hospodaření a majetku a dodatečně bylo
zjištěno, že agenda nebyla předána kompletně. To se potvrdilo při fyzickém předání této
agendy panem Stolínem zástupcům Klubu, viceprezidentovi P. Škorpilovi a předsedovi dozorčí
rady p. Benešovi, dne 27. prosince 2018. Místo zaměstnance Klubu zůstalo po 1. červnu 2018
neobsazené z důvodu nezískání vhodného kandidáta na tuto pozici.
4. Pro nečinnost p. Stolína a pro nedostatky při předávání materiálů a při řízení Klubu,
byl p. Stolín odvolán z funkce člena výboru (a odešel sám, bez jakéhokoliv oznámení i
z členství v Klubu). Po jeho odchodu pověřil výbor Klubu na své schůzi 18. 12. 2018 Pavla
Škorpila, jako viceprezidenta Klubu, k jednání za Klub a k podpisování písemností.
5. V lednu 2019 rezignovala na členství ve výboru paní Bc. Věra Reslová, k tomu došlo
zároveň s ukončením členství společnosti Diamo, kterou v Klubu zastupovala.
6. Po uvedených odchodech zůstal výbor Klubu čtyřčlenný, další členové nemohli být
kooptováni, z důvodu nedostatečného zájmu ze strany členů Klubu.
7. V roce 2019, a vlastně i v roce 2020, pak pokračovala činnost již dříve zahájená, byla
projevena snaha soustředit se na poskytování bezplatného poradenského servisu členům
v oblasti pracovně právní – specifické záležitosti. V plánu bylo i vytváření diskusní platformy,
otevřené nejen členům Klubu, ale i dalším zájemcům, pokračování spolupráce v oblasti
vzdělávání, včetně funkce garanta pro získání certifikátu Personální manažer (ve spolupráci
s Národním vzdělávacím fondem a vzdělávací organizací - společností ProCentre, s. r. o.).
Realizace zmíněných námětů ale velmi vázla. 25. 4. 2019 byly realizovány zkoušky k získání
certifikátu „Personální manažer“ (za Klub řídili a hodnotili účastníky pp. Lidmaňský a Beneš)
8. Snahy o získávání nových členů a udržení stávajících členů, což měly být základní
kameny ke konsolidaci Klubu, ale nebyly naplněny.
9. Na posledním shromáždění Klubu, dne 27. 3. 2019, byla schválena úprava Stanov a
snížení počtu členů výboru ze 7 na 3. Byl tedy zvolen tříčlenný výbor (Dostál, Lidmaňský,
Škorpil), tříčlenná DR (Beneš, Berka, Vybíralová) a novým prezidentem pak zvolen p. PhDr.
Pavel Škorpil. Na základě těchto změn byly učiněny patřičné kroky ke změně zápisu
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v obchodním rejstříku a všude tam, kde to bylo nutné. Změny v přístupech do účetnictví
(banka), jakož i do našich www stránek a do datové schránky Klubu, byly řešeny již po
odchodech pí. Vaňharové a p. Stolína.
10. Dozorčí rada konstatuje, že k datu konání tohoto shromáždění členů jsou činné www
stránky Klubu, u KB je aktivní účet Klubu, se zůstatkem ve výši 261 733 Kč, dále funguje
datová schránka Klubu. Co se týče majetku, který je veden v inventární knize, veškerý
existující inventář je již formálně odepsán, ale je ho možno i nadále používat.
11. Dozorčí rada v posledním období se zabývala „nečinností“ Klubu a sešla se i
s novým prezidentem Klubu za účelem hledání další cesty našeho spolku. Řešili jsme
společně několik námětů, z čehož vyplynul i návrh, dnes panem prezidentem tomuto
shromáždění předkládaný.
Za dozorčí radu KPČR

Ing. Milan Beneš
předseda
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