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K O N T R O L N Í   K O M I S E   B D   C A F O U R  K O V A 
 
 

Zápis    
ze schůze KK BD CAFOURKOVA, která se konala dne 6. února 

2013 od 18.00  hodin.  
 

Přítomni: pp. Peroutka Ji ří, Siváková Marie, Jazvinská Zdena  
 

Na dnešní schůzi KK BD CAFOURKOVA máme naplánovanou kontrolu  účetních 

dokladů za rok 2012. Ze správcovské firmy SEVERNÍ MĚSTO předseda komise 

donesl 2 plné šanony dokladů a v 18.30 jsme zahájili kontrolu. 

Řídili jsme se ustanoveními  Zákona o účetnictví, jehož malý výňatek přikládám:  
 

Výňatek ze zákona 563/91 ve zn ění 304/2008 Sb. 
§8 

1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 

(2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to 
neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. 

(3) Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období 
v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 3, a nejpozději 
do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní 
závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě 
i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle § 21a, a má o těchto skutečnostech 
veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané. 

(4) Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví 
jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci. 

(5) Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech 
spolehlivě a jednoznačně určit 

a)   obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8, 
b)   obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v § 4 odst. 10, 
c)  vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními záznamy v případech 

uvedených v § 33 odst. 5. 
 

 (6) Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, 
jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich  úschovou a zpracováním 
podle § 31, 32 a § 33 odst. 3 a 7 po celou dobu, po níž jsou jí tímto zákonem uloženy. 
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ČÁST DRUHÁ 

ROZSAH VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ DOKLADY, 
ÚČETNÍ ZÁPISY A ÚČETNÍ KNIHY 

§ 9 

Rozsah vedení účetnictví 

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou povinny 
vést účetnictví v plném rozsahu. 

(2) Účetní jednotky uvedené v § 19 odst. 9 a § 23a při vedení účetnictví v plném rozsahu 
použijí metody podle těchto ustanovení. 

(3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu 

a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky,8) které mají právní subjektivitu, církve 
a náboženské společnosti8a) nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou 
evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,9) obecně 
prospěšné společnosti,  honební společenstva,10) nadační fondy a společenství vlastníků 
jednotek,10a)  

b)  bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, 
která jsou založena  výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných 
potřeb svých členů,10b)  

c)   územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, 
dc)   příspěvkové  organizace,  u  nichž  o tom rozhodne jejich zřizovatel, 
ed)   ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon.  

(4) Účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. c) vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

(54) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) mohou vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nebo 
ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 

(65) Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu má účetní jednotka vždy, přestane-li splňovat 
podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 5 4 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; na 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může účetní jednotka přejít v případě, že splňuje 
podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 5 4 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

                                            
8)     § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb. 
8a)  § 6 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 

a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 
9)    Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., a zákon a č. 495/2005 Sb. 

10)   § 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb. 
10a)  Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 
předpisů, a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb.  

10b)  § 221 odst.1 obchodního zákoníku. 
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Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni účetního období následujícího 
po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené skutečnosti. 

§ 10 

zrušen 

§ 11 

Účetní doklady 

(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat 

a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam 

osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy 
na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních 
případů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, kterým 
lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, včetně 
souvisejících skutečností. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více 
účetních dokladů. 

(2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po 
zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého 
jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5. 

§ 12 

Účetní zápisy 

(1) Účetní zápisy jsou účetní záznamy, jejichž obsah je určen ustanoveními tohoto zákona, 
která se týkají účetních knih. 

(2) Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po 
vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných 
právních předpisů. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za 
jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního 
případu. 

(3) Účetní zápisy nesmějí účetní jednotky provádět mimo účetní knihy. 
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§ 13 

Účetní  knihy   

(1) Účetní jednotky účtují, pokud tento zákon nestanoví jinak 

a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) 
a jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období, 

b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky), 
c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy, 
d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí 

v účetních knihách podle písmen a) a b). 

(2) Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně 
tyto informace: 

a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, 
b) souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc; vybrané účetní 

jednotky uvádějí souhrnné obraty denně, 
c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

(3) Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Atd……. 

 

     Faktury před konáním komise zběžně zkontrolovala místopředsedkyně 
KK p. Marie Siváková, která KK podala zběžný souhrn nedostatků, kdy  

potéi celá KK zjistila, že účetnictví není pro kontrolní komisi plně 
srozumitelné, na některých fakturách chybí předepsané náležitosti, 
údaje o množství provedených prací, cena za jednotku, cena použitého 
materiálu, takže se kontrolní komise rozhodla na další svojí, tentokrát 
mimořádnou schůzi, která se bude konat za týden  13. 2. 2012 od 18.00 
hodin přizvat předsedkyni Představenstva BD CAFOURKOVA paní Mgr. 
Věru Kouřilovou, místopředsedu p. Kováříka Zdeňka a členku P BD paní 
Marcelu Krčmářovou. Jedině ti jsem kompetentní kontrolní komisi 
osvětlit tok plateb a platby nejasných pro nás faktur.  

Kontrolní komise se shodla, že družstvu citelně chybí předpis o oběhu 
účetních a jiných dokladů, ač tento byl KK požadován k dopracování 
v roce 2012.  

 Schůze byla ukončena ve 20.10 hodin  

Zapsal: Peroutka 
 


