Zápis z jednání k hospodářské situaci ČSE, 18. září 2019
Přítomni: V. Novák (VN), D. Sommer (DS), S. Benedikt (SB)

Schůzka konána za účelem hrubé analýzy hospodaření v souvislosti s dlouhodobým poklesem stavu
prostředků na účtu ČSE.
1. Stav prostředků na účtu ČSE
- z podkladů, zaslaných pí. Brodskou a vedením průběžného stavu pokladny VN vyplynuly určité
nejasnosti ve výši finančních prostředků
VN připraví na příští schůzku informaci o aktuálním zůstatku na účtu a přibližný přehled
očekávaných plateb do konce roku 2019.
2. Zvýšení členských příspěvků
- probrána rizika spojená s navýšením příspěvku
Závěr: opatření by mělo následovat, až pokud se nepodaří stav pokladny zlepšit optimalizací
výdajů; prozatím tedy vyřazeno z možných opatření. Výjimkou je návrh okamžitého zvýšení
příspěvku pro zahraniční členy (na 1000 Kč; 40 EUR), které by mělo kompenzovat vysoké poštovní
náklady, spojené se zasílám Klapalekiany – očekávaný efekt cca 10.000 Kč (nebo pouze pdf bez
zvýšení příspěvku, tj. snížení nákladů na poštovné).
3. Poštovné
- vysoké výdaje představuje především poštovné do zahraničí (očekáváno až 80.000 Kč ročně);
částečně spojeno se zasíláním časopisu zahraničním členům (řešení viz bod 2), většina ale souvisí
s výměnami
- diskutována možnost spojit výměnné zasílání s NM Praha
- diskutováno portfolio výměn a jeho případná zásadní redukce, protože knihovna ČSE je využíváná
zcela minimálně
Závěr: DS kontaktuje L. Sekerku a projedná možnost přičlenění výměn ke stejnému procesu NM;
kalkulace možných úspor v různých variantách spoluúčasti. DS dále prověří možnost využití služeb
jiných zásilkových společností. Redukce portfolia výměn bude navržena na příštím výboru ČSE.
4. Dotace jiným subjektům
- shoda na zásadním omezení dotací pro akce Biologická olympiáda a Zoologické dny; úspora od 2019
vč. cca 30.000 Kč
5. Klapalekiana
- shoda na doporučení pro výbor zatím zůstat u tištěné verze beze změny
- očekávány zvýšené náklady v souvislosti s vlastnickými poměry tiskárny Flora
Závěr: SB zjistí u bývalého spolumajitele M. Linharta potenciální navýšení nákladů na tisk časopisu
po změně vlastníka. VN prozkoumá možné alternativy (jiné tiskárny) pro tisk časopisu.
6. Účetnictví
- problematické je zřejmě využívání levných bankovních služeb (internetové bankovnictví (IB));
optimalizace operací by mohla přinést úspory ve výši 5.000-10.000 Kč
- současná účetní pí. Brodská je ve vyšším věku, dříve či později budeme muset hledat náhradu
(raději dříve..)
VN prověří praktické vedení finančních operací ze strany pí. Brodské a pokusí se navrhnout
optimalizaci operací (zrušení zaílání výpisů z účtu, využití IB atd.).
Příští schůzka pracovní skupiny naplánována na cca polovinu října 2019.
Zapsal S. Benedikt, 19. září 2019

