
ZÁPIS 

z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD v Praze  

ve dnech 11. – 13. 10. 2013 

____________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  viz prezenční listina  

 

Program: 1. Zahájení 

  2. Vystoupení předsedy ČMOS PŠ p. F. Dobšíka 

  3. Hodnocení 60. ročníku cs. základen EXOD v r. 2013 

  4. Vystoupení p. P. Honzáka za organizátora aktivu 

  5. Účetní vedení základen EXOD  

  6. Diskuse 

  7. Závěr 

 

ad 1 - 2) Jednání aktivu otevřel p. P. Honzák, vedoucí pražských základen EXOD, vyhodnotil  první dva 

dny z třídenního aktivu, podal ještě doplňující pokyny k jeho organizaci.  Za organizátora letošního 

aktivu přítomné krátce pozdravila i předsedkyně ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 pí V. Trnková. Poté se ujal 

slova předseda svazu p. F. Dobšík. Ve svém vystoupení poděkoval všem funkcionářům a členům 

svazu, kteří se na přípravě a realizaci celostátních základen EXOD podílejí. Připomněl i letošní 

významné 60. výročí Exodu a u jeho příležitosti osobně poděkoval a předal každému z přítomných 

vedoucích základen symbolicky i grafický list s motivem Pražského hradu jako připomínku na dnešní 

večer. V závěru svého vystoupení ujistil přítomné podporou vedení odborového svazu i zájmem svazu 

udržet Exod i do dalších let jako aktivní jedinečnou činnost a pochopitelně i jako nadstandardní 

službu především pro členy našeho odborového svazu. 

ad 3) Předseda komise EXOD p. J. Beran pak krátce zhodnotil právě končící 60. ročník celostátních 

základen EXOD (v posledním říjnovém týdnu ještě probíhají dvě podzimní základny v Praze a Plzni) a 

jako již tradičně konstatoval spokojenost účastníků především s nabízeným programem, prací a 

vystupováním vedoucích a lektorů i s ostatními poskytovanými službami (ubytování, strava, doprava), 

dokonce konstatoval i již samozřejmý nadstandard – zajištění požadovaného dietního stravování 

některých účastníků. 

 Z letošních 47 základen (50 turnusů) jich pro malý počet bylo 9 zrušeno, skutečně proběhlo 38 

základen ve 40 turnusech a to jak na celém území Čech, tak i na území Slovenska. Úspěšná byla i nová 

vodácká základna – VLTAVA-po vodě z V. Brodu do Boršova (organizátor ZO Gymnázium tř. kpt 

Jaroše, Brno). 

Základen se rovněž zúčastnilo kolem 120 Slováků a více jak 400 členů našeho odborového svazu. 

Celkem se v letošním roce zúčastní základen téměř 1400 osob. Průměrná cena základny se pohybuje 

kolem 4400 Kč a pro člena pak o cca 400 Kč méně, tedy v průměru je členům poskytována sleva 

kolem 10%. Po celkovém vyhodnocení lze jen konstatovat, že situace se nijak výrazně neliší od 

loňského ročníku. 

 V závěru předseda Beran poděkoval všem vedoucím za výbornou práci a popřál hodně elánu do 

dalšího ročníku, který už vlastně všichni organizátoři začali připravovat. Podrobná zpráva o činnosti 

EXOD za rok 2013 a tabulka s přehledem jednotlivých celostátních základen budou vyvěšeny na 

webových stránkách svazu. 



ad 4)  Vedoucí třech pražských základen p. P. Honzák ve svém krátkém vystoupení seznámil přítomné 

s činností ZO VP ČMOS PŠ a základnami, které organizuje  již dlouhá léta, nejstarší základna Praha 

kulturní a turistická oslaví v příštím roce již 20 let svého trvání. Poděkoval i svým kolegyním pí V. 

Trnkové, Ž. Predmierské a J. Urbancové za pomoc při přípravě a realizaci programu aktivu. 

ad 5 -6) Pí E. Šašková shrnula stále platné zásady odměňování a poskytování cestovních náhrad 

v rámci EZ (viz příloha zápisu), připomněla formální i věcné náležitosti přihlášek základen, které 

v termínu nejpozději do 15. ledna 2014 v originále zašlou organizátoři na centrálu svazu spolu 

s vyúčtováním základny. Výkazy RUZ za rok 2013 sestaví a v kopii na svaz zašlou všichni organizátoři 

(tedy i ti, kteří své základny zrušili pro malý zájem) a to v termínu nejpozději do 31.3.2014. 

Případné připomínky k předchozím rokům i k letošnímu roku bude pí Šašková zasílat adresně přímo 

na organizátora přes kontakty vedoucích základen a prosí o jejich předání obratem, neboť ne všemi 

organizátory bylo k tomuto účelu nahlášeno e-mailové spojení. 

V diskusi pak bylo zmíněno 

• rozhodnutí (doporučení) předsednictva o poskytování slevy i slovenským odborářům; k tomu 

pí Šaškovou upřesněno: na 13. schůzi P ČMOS PŠ ze dne 15.5.2009 v usnesení č. 195 uložilo 

předsednictvo organizátorům slevu účastníkům členům OZPŠaV a jejich nezaopatřeným 

dětem poskytovat stejně jako členům ČMOS PŠ a jejich nezaopatřeným dětem, je tedy pro 

všechny organizátory celostátních základen EXOD povinné bez rozdílu (zápis z 13. schůze je 

přílohou tohoto zápisu). 

• K dotazům na krácení náhrad cestovného při bezplatně poskytovaném hlavním jídle – 

příslušné ustanovení bude posláno dodatečně mailem a dodatečně připojeno k zápisu jako 

příloha. 

• Platby slovenských účastníků- doporučeno řešit buď platbou dodatečnou v hotovosti, nebo 

zálohou v předstihu zaslanou na účet organizátora, která bude na místě pak zúčtována o 

případnou vratku za pojištění, pokud si jej účastník platil samostatně na Slovensku nebo 

naopak doplatkem ze strany účastníka, pokud byly organizátorovi bankou strženy poplatky 

za zahraniční platbu. 

• Vratky účastníkům – postupovat přesně ve smyslu metodické přílohy č. 1 platných Směrnic 

EXOD (vyvěšena na webových stránkách odborového svazu v rubrice EXOD). Kopie jejich 

vyúčtování zasílat elektronicky na e-mail pí Šaškové do archivu komise EXOD. 

• K pojmu nezaopatřené děti – znovu vysvětleno, že u dětí –studentů ve věku 15-26 let nutno 

vyžadovat potvrzení o studiu dítěte (u českých i slovenských účastníků stejně), pokud 

nebude takové potvrzení předloženo, nebude sleva organizátorem poskytována. Všechna 

potvrzení účastníků na uplatňované slevy musí být archivována spolu s doklady a 

vyúčtováním základny. 

 

 

 

 

Zapsala E. Šašková 

 


