
Zápis ze schůze gakyiu 11.12.2020, diskuse o rozpočtu, ZOOM 
 
Martina Krejčová 
Iva Musilová 
Mirka Šišková 
Jarmila Malá 
Martin Škobis 
Michal Sodoma 
Jirka langpaul 
Lukáš Běhunčík od 18 30h 
Martin Zmydloch omluven 
 
host Petra Zezulková od začátku 
Jakub Ryška od 18 30h 
Nikol Stanišová od 18 30h 
 
 

- proběhlé akce - první otevřená puja pro max 10 lidí s registrací -  lidé nedoržovali 
opatření, neměli roušky …..,  

 
- připravované - vánoční retreat - životopisy od zahraničních učitelů, Martinka přeloží a 

zkrátí, máme otevřenou a uzavřenou část, diskuse jestli simultánní 
překlad(posluchač si musí vybrat jestli bude poslouchat pouze překladatele nebo 
pouze originál v angličtině) nebo klasicky s pauzami pro překlad kdy posluchač slyší 
oba jazyky -  hlasování - klasický překlad 2 pro, simultánní překlad 5 pro, zdržuje se 
1, koupíme tedy modul pro simultánní překlad , buou  dva linky, musí se nahrávat 
zvlášť každý jazyk 

hledáme zoom administrátora - zeptáme se Matěje Bošiny, Medvěda, potřebujeme aby bylo 
více lidí na zajištění zoom přenosu, Martin Š se zeptá dalších lidí jestli nemohou pomoci 
nemáme dostatek překladatelů Martina oslovuje překladatele, Petra bude překládat 
Stofelinu, Katka D, Petra bude dělat Zelenou Táru, Ondra střední tun,  

- členství - přišel mail o členství z ME, doporučují abychom podporovali členy kteří 
jsou momentálně v tíživé finanční situaci z jakýchkoli důvodů, my to tak už dlouho 
děláme, někteří členové platí více za členství a z těchto prostředků se potom 
sponzorují, někteří členové rovnou sponzorují jiné v momentální nouzi, děkujeme 
všem kteří  takto dobrovolně pomáhají svým sestrám a bratrům 

- khaita retreat 30.- 31.1.2021 Khaita workshop s Petrou Zezulkovou zoom z 
Kunkyablingu, podle situace s Covidem 

 
- harmonické dýchání - Martina se ptala Fijalky, Rinpoche ho schválil, tedy můžeme 

organizovat tyto rtr pod hlavičkou MKD tak jak už jsme dělali dříve 
 
18 30h Odpovědi na  dotazy ohledně  schvalování rozpočtu - odpovědi Jarmila - otázky 
položené na foru: 
připojení Jakub Ryška 
Nikol Stanišová 
Petra Zezulková 
 



1) Otázka: Jaké tituly bude CZPC překládat? Pokud je rozpočet cca 200.000, což je 
už významná částka, těžko se to hodnotí bez toho.  

- odpověď -  máme uzavřený 25 členný seznam tisků schválený celo komunitní s chůzí 
z roku 2017, na těchto titulech CZPC pracuje poslední 3 roky, postupně se vydává, 
různé tituly jsou v různém stupni rozpracovanosti, navržený rozpočet je takový aby 
pokryl dokončení těchto textů, zbývá 9, 

2)  Proč je CZPC koordinátor placená funkce? Chápu, že bez např. hospodářky 
bychom skončili, nebo by byl žlutý gakyil zahlcen, ale absence překládání 
komunitu nepoloží. Jakým klíčem se vybírá, která funkce bude placená? 

- odpověď - koordinátor je placen za vytištěný titul 5000 Kč, to bylo schváleno na celo 
komunitní schůzi, (tehdy byl zrušen paušál 5000 Kč měsíčně aby byl koordinátor 
motivován vydávat) tedy částka je jen návrh na vytištění všech titulů ale proplaceno 
bude jen podle skutečně vytištěných knih 

proč je koordinátor je placen - požaduje se zde  odbornost, zkušenost, znalosti, časová 
náročnost, schopnost koordinovat a znát různé fáze procesu,  gakyil by byl zahlcen, je to 
hodně práce, vyjednávat se SSF atd,  
nabyla na rozměru a důležitosti pro komunitu kvůli přenosům, GDPR atd 

3) V minulém roce se skokově zvýšil plat pro Geka v Phendelingu. Existují tady lidé, 
kteří by to dokázali dělat s menším měsíčním příspěvkem. Neměl by být 
požadovaný plat součástí kandidatury geka? 

- odpověď - objekt se rozrostl přibyl dark a dormitory, vaření a uklízení, topení, opravy 
a údržba, nové projekty, geko nemůže chodit zároveň  do práce, nyní je situace 
atypická kvůli covidu,  

4) Co se plánuje utratit/utratilo za covid vybavení v Phendelingu? 
- odpověď - je to příspěvek na provoz a vybavení Phendelingu(v době Covidu), 

protože letos tam neprobíhají žádné akce, chybí peníze z rtr,  retreaty byly přes 
zoom, my jsme přesunuli peníze do Phendelingu kde by normálně ten retrat byl 

5) Zajímalo by mě, proč za rok 2020 odvádíme daň cca 130 tisíc, když v 
předchozím roce byla nulová.  

- odpověď -  vzhledem ke změně zákona jsme museli přehodnotit předchozí 
roky, zákon o neziskových organizacích umožňuje odečíst od základu daně 
částku ve výši 30% příjmů , avšak min až 300:000 Kč. V roce 2016 byly 
vzhledem k velké události - retreatu s naším Mistrem - příjmy mnohem vyšší 
než obvykle. Tedy odpočet základu daně byl vyšší než obvykle. Zákon říká, že 
odečtenou částku ze základu daně, je třeba v následujícím roce investovat do 
hlavní činnosti neziskové organizace, pokud se tak nestane, neinvestovaná 
částka  je znovu připočtena k základu daně a zdaněna. jelikož nebylo smyslem 
utratit celou odečtenou částku z r. 2016 , bylo třeba dodanit neinvestovanou 
část. Nyní je již vše dodaněno a nadále se už bude jednat o meziroční 
sledování. 
 

 
6) příjem z retreatů jsme zvýšili výrazně - 
-  odpověď - ano příjmy z rtr letos se zvýšily meziročně, protože jsou mnohem nižší 

náklady na pořádání, (neplatily se letenky, jídlo ani jiné náklady na učitele, pouze 



odměna učiteli) vstupné bylo dobrovolné, lidé posílali štědré příspěvky,  tedy proto 
máme zisk, ten jsme částečně použili na podporu Phendelingu 

7) proč se 18000 Kč převádí jako podpora komunity Kunkyablingu -  
- odpověď - jde o dotaci na spodní pokoj který je určený pro ubytování učitelů, 

obyvatel je srozuměný s tím že když přijede učitel musí pokoj uklidit a opustit a bydlet 
jinde, proto je tam nižší nájem, je to paušální částka,  

8) jaké opravy jsou v Kunkyablingu plánované v rozpočtu, 
- odpověď - v loňském roce jsme měnili prošlapané koberce a spravovali podlahu v 

chodbách, zůstal ještě špatný koberec v kanceláři, zbytek je na běžné opravy a 
provoz,je to převážně na koberec v kanceláři 

9) za co jsme utratili v Phendelingu 117 000 Kč -  
- odpověď -  oprava kotle a revize , pořizovala se nová štípačka, motorová pila byla 

rozbitá (oprava byla dražší pomalu než nová pila) koupili jsme novou protože se 
začalo  topit dřevem a pila je potřeba, kvalitní kosa(Ondra seká velké plochy kosou) 
a nová sekačka na trávu(stará byla stále rozbitá), vybavení kuchyně - tyčový mixér, 
pánvičky 

10) co obsahuje rozpočet 50000 Kč vybavení a opravy a 50000 Kč v Phendelingu -  
- peníze jsou na projekty vyjmenované níže v rozpočtu,  to je komunitní podpora pro ty 

schválené  projekty, výdaje na dark,  výsadbu zahrady,  dovybavení dormitory - 
projekty schválené gakyilem, některé fnancované sbírkami 50.000 je na běžné 
opravy údržbu, druhých 50.000 je na projekty 

11) kolik vyšlo knih tento rok a loni - 
- odpověď - CZPC každý rok vydalo  6 titulů 2019 i v  2020 
12) jaké poštovné je zahrnuto v položce poštovné v rozpočtu CZPC -  
- odpověď- zahrnuje veškeré platby za poštovní služby. (poplatek za poštovné u 

zásilek  dhs je součástí celkové ceny balíčku),  
 
konec otázek 
 

- jak uděláme hlasování, budeme posílat všem členům kteří mají právo hlasovat, Iva 
udělá seznam kontaktů, buď formulář, nebo get response, uděláme formulář, vypíše 
se jméno hlasujícího, jsou i rodinné maily 

 
- výsledky ankety retreat  - vyhrál Chod, očista 6 oblastí, Shitro, Jantra s důrazem na 

dechová cvičení, Jakub Winkler, Igor, Oliver, 
 

- Losar - přemýšlíme o programu a možnostech které máme v době Covidu 
 
 
 
  
 
 
 


