ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY
Malého 282/3
CZ - 186 21 Praha 8 – Karlín

Z Á P I S
z 2. schůze Předsednictva České společnost AIDS pomoc, o.s. (P-ČSAP)
konané dne 10. 4. 2013 od 17:00 v Domě světla v Praze
Přítomni:
Omluveni:
Program jednání:

Blanck Max; Hejzák Robert, Ing.; Procházka Ivo, MUDr., CSc.; Szabó Július
Jilich David, MUDr.
program nebyl dopředu vytvořen, členové se dohodli na programu „ad hoc“

1. Schůzi Předsednictva zahájil v 17:10 Dr. Procházka. Dr. Procházka tlumočil na začátku schůze žádost
pana V.O., v doprovodu pana P.S., aby mohl vystoupit před P-ČSAP s informací týkající se proběhlé
Členské schůze. Žádný z přítomných členů P-ČSAP proti tomuto nic nenamítal.
Pan V.O. informoval P-ČSAP o tom, že existuje výrok Nejvyššího správního soudu CŘ týkající se zneplatnění členské schůze a jejích usnesení jiného o.s. a že bude dále studovat, jestli nedošlo k obdobnému konání při poslední Členské schůzi ČSAP. V takovém případě by požádal kontrolní komisy o prošetření průběhu poslední Členské schůze ČSAP, která se konala 5. 4. 2013. P-ČSAP vzalo tuto informaci
na vědomí.
2. P. Hejzák informoval, že na členské schůzi byl přítomen exekutor, který ze schůzí vyhotoví exekutorský
zápis. Exekutorský zápis je obdobou notářského zápisu.
3. P-ČSAP pověřila člena P-ČSAP p. Szabó k tomu, aby informoval bývalé členy ČSAP, kterým bylo ukončeno členství na základě rozhodnutí Členské schůze ze dne 5. 4. 2013. Zároveň také byl pověřen oslovením členů, kteří nemají doplaceny členské příspěvky.
P. Szabó informoval P-ČSAP o tom, že členství pana Petera Pošty a některých dalších není v souladu se
stanovami, protože nemají trvalé bydliště v České republice, což není v souladu se stanovami ČSAP. PČSAP se dohodla, že členové budou na toto upozorněni a bude s nimi komunikováno, jak se situace vyřeší.
4. P-ČSAP projednala přihlášky nových členů ČSAP a rozhodla o přijetí všech uchazečů o členství hlasováním o jednotlivých osobách zvlášť. P-ČSAP ale zároveň rozhodla, že všechny další přihlášky, které od
této schůze obdrží, posoudí až po šesti měsících od doby, kdy je obdržela; v této době dá příležitost
uchazeči o členství, aby aktivně prokázal svůj skutečný zájem o činnost sdružení. Přihlášky HIV pozitivních uchazečů budou projednány ihned.
5. Člen p. Blanck informovat o stavu kauzy Blanck versus ČR – Policie ČR, požádal, aby v této věci bylo ze
strany ČSAP vyhlášeno informační embargo. Předsednictvo rozhodlo, že žádný z představitelů ani zaměstnanců ČSAP nebude poskytovat informace k probíhající kauze bez toho, aby toto předem konzultovat s p. Blanckem a jeho právními zástupci. ČSAP se tato kauza netýká a oficiálně o ní nic neví.
Představitelé ČSAP mohou maximálně vyjádřit svůj postoj k dané kauze a to pouze v případě, že informace o jejím začátku (podání k soudu) již bude veřejná.
6. V souvislosti s předchozím bodem předsednictvo upozornilo, že žádný zaměstnanec není oprávněn
bez předchozího projednání s předsedou, předsednictvem nebo ředitelem Domu světla poskytovat
postoje a stanoviska ČSAP médiím.
7. P. Hejzák představil nástin toho, jak by do budoucna mohlo předsednictvo komunikovat a kooperovat
s ostatními složkami organizace ve všech oblastech své činnosti, zejména v oblasti personální, pláno-
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vání, uspokojování potřeb cílových skupin apod. P-ČSAP se dohodlo, že do příští schůze každý z členů
předloží svůj návrhy či návrhy směrování a činnosti ČSAP v příštích letech.
8. Předsednictvo se dohodlo na provedení personálního auditu v organizaci, provedení auditu bude zadáno nezávislé externí auditorce. Tato jej vyhotoví za úplatu cca 10.000,- Kč, ale část těchto nákladů
vrátí ČSAP formou daru. Předsednictvo schválilo úhradu poplatku za personální audit a jeho zadání
auditorce, zároveň určilo, že zodpovědný za průběh a spolupráci ze strany organizace bude ředitel
Domu světla.
9. P-ČSAP schválilo úhradu exekutorského poplatku za exekutorský zápis z výroční Členské schůze konané dne 5. 4. 2013.
K jednání P-ČSAP se přidala sl. Mgr. Veronika Kulířová za KK (KK dosud nezvolila ze svého středu předsedu, první jednání je domluveno na 14. 4. 2013) a ŘDS, pan Miroslav Hlavatý.
10. P. Hejzák zrekapituloval pro příchozí předchozí jednání P-ČSAP, zejména nastavení kompetence jednotlivých orgánů sdružení.
11. ŘDS, pan M. Hlavatý, požádal nové P-ČSAP o vyjádření důvěry řediteli DS.
P-ČSAP vyjádřilo důvěru řediteli Domu světla a svůj zájem na tom, aby pan Miroslav Hlavatý i nadále
vykonával funkci ředitele Domu světla za předpokladu, že ŘDS bude loajální k novému předsednictvu
ČSAP a budete respektovat závěry P-ČSAP a podílet se na výkonu rozhodnutí P-ČSAP, bude spolupracovat v oblasti případné reorganizace ČSAP.
12. P. Hejzák informoval, že nové P-ČSAP bude zkoumat lidské a finanční zdroje ČSAP, předá ŘDS tabulku,
kterou P-ČSAP bude požadovat doplnit k tomu, aby bylo možné rozklíčovat financování jednotlivých
činností ČSAP.
13. ŘDS informoval, že po členské schůzi konané dne 5. 4. 2013, vzhledem k tomu, že schůze nepřijala
zprávu o hospodaření, přijal od 1. 4. 2013 nového hlavního ekonoma, který bude zodpovědný za ekonomiku, na DPP na jeden den týdně.
14. P-ČSAP informovala ŘDS o konání personálního auditu a zadala mu, aby technicky audit zajistil,
zejména aby zajistil přítomnost všech zaměstnanců v požadovaném termínu dle dohody s auditorkou.
Personální audit proběhne nejpozději do příští schůze P-ČSAP.
15. P-ČSAP informovalo ŘDS o svém rozhodnutí viz bod 5.
16. ŘDS informoval o činnosti DS a ČSAP, o zvýšení návštěvnosti poradny s ohledem na testování pomocí
slinných testů, o aktivitách v následujících měsících. Informoval, že rozpočet na většinu aktivit, resp.
náklady na ně nebudou žádné, jediný náklad a riziko je v prodeji triček, kdy se prozatím uhradilo 200
triček, která se ale zatím prodávají a předpokládá se jejich prodej se ziskem. Ostatní akce by měly být
bez rizika finančních ztrát.
17. P-ČSAP a ŘDS se dohodli na doplnění týmu předtestových poradců o dvě dívky z řad dobrovolníků,
MUDr. Procházka dále informoval, že mají zájem se do testování zapojit další dva lékaři.
18. P-ČSAP zadalo prostřednictvím ŘDS webmasterovi aktualizovat stránky a vyčistit je od neaktuálních
informací, informace, které jsou starší jak rok 2012 – přesunout do archivu. P-ČSAP zadalo tento úkol
realizovat nejpozději do 14 dní.
19. P-ČSAP zadalo ŘDS zajistit viditelné označení všech služeb, které ČSAP poskytuje klientům na své náklady mimo prostory DS, tedy např. poskytování vody v AIDS centru v nemocnici na Bulovce, telefonní
automat apod.
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20. P-ČSAP zadalo ŘDS do příští schůze P-ČSAP připravit návrh na komerční využití sálu, tedy vypracovat
plán a finanční cíl, který je v roce 2013 realizovatelný a splnitelný.
21. P. Hejzák představil projekt přednášky Drogy a HIV a projekt novinového dvouměsíčníku pro HIV pozitivní. Detaily budou dohodnuty později a projekt Fuck Positive přejatý ze Švýcarska. Dále proběhla diskuze k tématu „můj příběh“ z veřejné diskuze. Bylo dohodnuto, že s ohledem na ochranu anonymity,
byť příspěvek není podepsaný jménem, jen přezdívkou, nebude použit. Projekt buddies přebere od R.
Hejzáka M. Blanck.
22. P-ČSAP zadalo p. P.S., aby lépe zpracoval propagaci rekondičního pobytu v Chotěboři. MUDr. Procházka byl požádán o vypracování vhodného textu.
23. P-ČSAP se dohodla, že další schůzka P-ČSAP bude 24. 4. 2013 od 17:00 hodin.
24. Předseda ČSAP schůzi ukončil.

Přílohy: 1) Rekapitulace úkolů – součást zápisu

Podpisy přítomných členů:

……………………………………………………………..
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
předseda předsednictva

……………………………………………………………..
Ing. Robert Hejzák
člen předsednictva

……………………………………………………………..
Július Szabó
člen předsednictva, zapisovatel

……………………………………………………………..
Max Blanck
člen předsednictva
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Rekapitulace úkolů ze schůze předsednictva:

Zodpovídá
JÚLIUS SZABÓ
JÚLIUS SZABÓ
ŘDS
ŘDS
ŘDS

ROBERT HEJZÁK
ŘDS
ŘDS
ŘDS
IVO PROCHÁZKA
ŘDS
ŘDS
ŘDS

MAX BLANCK
ROBERT HEJZÁK, ŘDS
ŘDS

Všichni členové PČSAP

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
čís. účtu: 17337-021/0100

Úkol

Rozeslat info o ukončení členství + nedoplatcích
Upravit členství Petra Pošty
Info zaměstnancům o kauze Max + embargo na podáváni informaci médiím
Personální audit – zadáni a realizace
Proplaceni poplatku za exekutorský zápis z jednání čenské
schůze

Termín
15.4.
15.4.
17.4.

Finanční analýza - šablona

19.4.
V termínu
splatnosti
faktury
17.4.

Finanční analýza – zpracování
Aktualizace web stránky
Dvě ženy v před-testovém poradenství + info na web
Dva lékaři do HIV poradny

24.4.
24.4.
30.4.
30.4.

Zlepšit propagaci služeb ČSAP (označit barel na vodu v AIDS
Centru Bulovka)
Navrhnout cíl pro výnosy z pronájmu přednáškového sálu
v roce 2013
Zlepšit propagaci rekondičního pobytu

24.4.

(web + tištěné/email info)
Představit rozpracovaný projekt PRUVODCI
Newsletter (dohodnout termín / náklady distribuce + návazné
přednáškové akce HIV a drogy)
Příprava akcí k letošnímu International AIDS Candlelight Memorial dni - průběžně informovat předsednictvo o průběhu příprav.
Připravit návrh krátko a střednědobých cílů ČSAP k projednání
na příštím předsednictvu
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