
 

 

Z Á P I S 

z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD  dne 22. 10. 2022 

v Třeboni 

___________________________________________________________________________ 

Přitomni:  viz prezenční listina (množství přihlášených omluveno pro nemoc) 

 

Program: 1. Zahájení a přivítání účastníků, seznámení s programem aktivu 

                        2. Ocenění jubilantů za rok 2022 a předání dárků 

  3. Hodnocení EZ podle statistické tabulky 2022                 

                        4. Informace o termínech a nedostatcích ve vyúčtování EZ  a RÚZ  

                        5. Informace o připravované inovaci v přihláškách EZ 

                        6. Diskuse k hodnotící zprávě a zkušenostem z organizace EZ 

             7. Program exkurzní části aktivu a ukončení oficiální části aktivu 

       

1. Přivítání vedoucích celostátních základen EXOD, omluvy nepřítomných vedoucích  

 a Mgr. Šaškové  (nemoc, úrazy atd.)                                                          -  Michal              

      2. Ocenění jubilantů („kulaté a půlkulaté“ narozeniny za rok 2022), předání drobných   

dárků v podobě knih s turistickými zajímavostmi přítomným jubilantům (seznam)                                

-  Michal, Honzák 

 3. Hodnocení celostátních základen EXOD za rok 2022 vycházelo jako vždy z hodnocení 

jednotlivých EZ, ze statistické tabulky zpracované Mgr. Šaškovou a celospolečenské 

situace. Letošní pocoronavirový „exoďácký“ rok výrazně ovlivnily válka na Ukrajině, 

nárůst migrantů a prudká vlna všeobecného zdražování. Z tabulky se statistickými údaji 

mapující vývoj Exodu za posledních dvacet let je patrný výrazný pokles počtu EZ, počtu 

účastníků a členů ČMOS PŠ. Naopak zaznamenáváme nárůst počtu zájemců ze 

Slovenska, ale hlavně prudký nárůst cen EZ o 2.735 Kč (89%). Letošní statistická čísla 

tento trend potvrzují. Z plánovaných 28 EZ se uskutečnilo pouze 22, řada dalších 

zmizela z mapy základen bez náhrady. I přes dvojí zveřejnění EZ a „last minute“ klesl  

počet účastníků na 769 osob z důvodů šetření peněz a obavy vývoje v ČR. Tomu také 

napovídá vynucené zvyšování cen našich EZ. Rozdíly cen jednotlivých EZ se liší podle 

úrovně poskytovaných služeb, podle výše slevy pro členy ČMOS PŠ, které letos dosáhlo 

v průměru 8,8%. Jako nejvíce problematické se jeví platby účastníků ze SR a poskytnutí 

slevy členům OZPŠaV. Dalším problémem stále zůstává seniorský věk u většiny 

vedoucích, ale bohužel i účastníků, jejichž jména se periodicky opakují na našich 

základnách a kteří spadají do rizikové skupiny obyvatel. Potěšitelná jsou naopak fakta, 

že se objevily i   nové základny a zájem o akce Exodu trvá. Hodnotící protokoly a také 

vyúčtování EZ byly odeslány v požadovaném termínu, neobjevily se žádné oficiální 

stížnosti, ale naopak velmi kladná hodnocení dobře připravených programů. Komise 

EXOD pracovala hlavně konzultačně elektronicky. Na poslední schůzce jsme byli 

předsedou ČMOS PŠ Mgr. F. Dobšíkem seznámeni s přípravou IX. sjezdu ČMOS  PŠ 

v roce 2023, o možnosti prezentovat práci 70 let Exodu; předseda také ocenil práci a 

vysokou úroveň základen EXOD i znalostí vedoucích i lektorů EZ.  

         



 

 

       Komise také pracovala na přípravě aktivu v Třeboni a diskutovala o modernizaci 

podávání přihlášek formou přechodu na e-přihlášky. Opakujícím se diskusním tématem 

byly možné způsoby propagace Exodu k 70. výročí.                                      -  Michal 

4.  Nedostatky ve vyúčtování EZ a RUZ (podle pokynů Mgr. Šaškové) -  jen drobné 

numerické chyby ve vyúčtování tiskopisu položek, rozdíl příjmy a výdaje podle směrnic 

je do 100 Kč /účastník -  schváleno na hodnocení EZ. V případě  – rozdílu vykázat 

v RUZ jako závazek. RUZ vypracovává organizátor i v případě, že se v daném roce jeho 

základna neuskutečnila. Obecně pak platí, že ve výkazu o příjmech a výdajích musí být 

v příjmech uvedeny vybrané čl. příspěvky a ve výdajích pak jejich odvod. Bez těchto 

údajů je vypracovaná RUZ neúplná a neodpovídá skutečnosti.Za roky 2019 - 2021 chybí 

RUZ od čtyř ZO, prosíme dodatečně odeslat.. 

       Mění se sazby stravného při pracovních cestách, náklady na aktiv vyúčtujete v kolonce 

jízdné nebo organizační výdaje. Vyúčtování EZ 2022 je třeba nejpozději poslat společně 

s přihláškami EZ 2023 v termínu do 15. 1. 2023. Nezapomenout na razítko a podpisy 

organizátora. RUZ za rok 2022 poslat se všemi náležitostmi na svaz v termínu do 

31.3.2022.                                                                                                                               - 

Informace pro ZO - zřízení datových stránek pro komunikaci s úřady v termínu od 1.1. 

2023, dále po novele zákona od 1.10.2022 musí i ZO mít v evidenci skutečných majitelů 

uvedený údaj o statutárním orgánu ZO (předseda popř. členové výboru), pokud tento 

údaj neměly uveden v žádosti o registraci ve veřejném rejstříku tj. při žádosti o přidělení 

IČ, budou muset tento údaj u rejstříkového soudu doplnit. Banky provádějí kontrolu 

těchto údajů a pokud budou chybět, vyzvou ZO k nápravě, jinak jim mohou vypovědět 

účet. Je třeba tyto údaje v zápisu u rejstříkového soudu zkontrolovat a neodkládat 

případnou nápravu. Metodický pokyn, který vypracovalo právní oddělení svazu, bude 

zaslán k rukám vedoucích EZ spolu se zápisem z aktivu a ti by ho měli bezodkladně 

předat předsedovi ZO a projednat situaci u svých organizátorů základen.                                     

-  Michal 

5.   Informace o e-přihláškách - inovační myšlenka ke zjednodušení posílání přihlášek EZ,   

přímo na webu svazu v rubrice EXOD klikem otevřít, vyplnit a klikem přímo odeslat 

vedoucímu vybrané EZ. Hledání možnosti k naprogramování, komu zadat a kdy 

připravit k použití na rok 2024                                

  -  námitky - ne všichni mají PC a možnost emailu a scanu, starší lidé neovládají PC.                      

-  členové ČMOS, stejně papírové přihlášky pro razítko ZO a podpis, pak scan odeslat 

-  možnost vedoucího převést přihlášku přímo do seznamu účastníků - budoucnost        -  

nejlépe ponechat obě možnosti posílat přihlášky            -  Zahradník, Zíka, Michal 

      6.    Diskuse účastníků aktivu k hodnotící zprávě a problematice organizování EZ: 

 -  platby účastníků ze SR - rozdíl ceny EZ (kurz, bankovní poplatek) – doplatek ceny          

-  placení ceny EZ na místě (nebezpečí ztráty peněz, když nepřijedou) – zálohy, vstupy     



-  slevy OZPŠaV – my nemáme na Slovensku žádné slevy, my slevy dáváme (ztráty),   

-  proto individuální přístup ke slevám i pojišťování slovenských účastníků (Směrnice)  

-  plánování EZ a jejich cen na rok 2023 - poskytovatelé služeb (DM, strava, doprava),   

-  nemají připravené rozpočty a neznají příští ceny – až po novém roce dají na vědomí  

-   návrh ke změně termínu – posílání přihlášek na rok 2023 až 31.1.2023- NELZE   

    z důvodu termínů ke zveřejnění, nejzazší termín do 22.1.2023.    

 

  7.    Program exkurzní části aktivu (procházka po Třeboni, muzeum, zámek..)        -  Filip   

       Poděkování V. Filipovi a všem účastníkům aktivu za jejich dobrou práci s přáním                           

mnoha zdraví a elánu pro příští ročník. Podle návrhu by se Aktiv 2023 mohl konat      

na Moravě  (Jevíčko) ?  -– vedoucí  J. Zíka - záleží na možnosti ubytování a stravy. 

 

                    Zapsal: J. Michal  


