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Vyjádření se k podnětu 
 

Dne 26. 8. 2009 dostala dozorčí rada podnět na prošetření nákupu vysokotlakého čističe Karcher 

HD6-15C Plus. Kontrolu prováděl Dezider Meško. 

 

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že DR by měla řešit operace, které jsou netransparentní, 

nebo byly vyčerpány všechny standardní formy komunikace u daného problému. Naopak by neměla 

zastupovat běžnou komunikaci mezi členy a vedením, nebo dokonce vedením, předsedou a centrálou.   

I když si myslím, že tento problém patří spíše do druhé zmíněné kategorie, prověřil jsem okolnosti nákupu 

daného zařízení. 

1. Důvod pro zakoupení daného přístroje 

Přístroj by měl sloužit všem členům klubu a klubovým akcím. 

2. Oprávněnost k nákupu 

Peníze k tomuto nákupu byly vyčleněny z fondu předsedy klubu. Předseda může z daného 

fondu čerpat finance za libovolným účelem až do výše určené rozpočtem klubu. 

Z tohoto pohledu teda nebyla porušena žádná pravidla. 

3. Výše investice 

Klub SH zaplatil za daný čistič 19 029 Kč. V dnešní době se čistič v běžném 

internetovém obchodě dá koupit za přibližně 19 000 Kč. Cena tedy odpovídá dnešním 

cenovým relacím. Z tohoto pohledu se nejedná o neobvyklý nákup. 

4. Volba typu přístroje 

Jedna z největších výhrad podnětu byla k volbě typu daného přístroje. Toto může DR 

hodnotit jen velice těžko. Předseda klubu odůvodnil výběr profesionálního typu tím, že se 

plánuje přístroj používat několik let a tak z dlouhodobého hlediska je počáteční vyšší 

investice výhodnější. Taktéž je pro mne těžké vymyslet jakýkoli jiný motiv, který by k 

tomuto jednání předsedu vedl. 

 

Závěr 

Všechny aspekty nákupu vysokotlakého čističe jsou v pořádku jak z pohledu pravidel klubu, tak z 

pohledu nepsané slušnosti. Jako jedinou výhradu asi zmíním váznoucí komunikaci mezi řídícími složkami 

klubu SH, která by předešla eskalaci problému k DR. 

 

Schváleno dozorčí radou v Praze dne 23. září 2009  
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