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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 ze dne 17. dubna a 24. dubna 2013 

 
Přítomni:  pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Jazvinská Zdena 

     

    Schůze KK se původně měla konat v plánovaném termínu 3. 4. 2013, 

ale z důvodu zaneprázdněnosti členů KK jsme ji přeložili na 17. 4. 2013 a 

pokračovali jsme 24. Dubna 2013. Poté jsme s e sešli ještě jednou o 

týden později. Kontrolní komise se zúčastnila i obou dubnových zasedání 

PBD a od členky PBD paní Marcely Krčmářové jsme převzali ke kontrole 

účetnictví  pokladny,  pořadač originál příjmových a výdajových dokladů 

BD Cafourkova za rok 2012..   

Tento pořadač zkontrolovala ve volném čase paní Siváková a Peroutka, 

celkově můžeme konstatovat tyto pouze menší závady: 

Některé nákupní doklady jsou vytištěny termotiskárnami, takže během 

času je jejich vypovídací hodnota nulová. Pro další období je třeba tyto 

doklady ofotit a na kopii dopsat vždy „souhlasí s originálem“ a podpis 

oprávněné osoby.  

Toto opatření je nutné, protože zákon přímo říká, že na nečitelné účetní 

záznamy se pohlíží jakoby je účetní jednotky nevedly. Dále v  § 5 zákona 

o účetnictví je uvedeno, že vedením účetnictví lze pověřit i jinou firmu 

nebo právnickou osobu, ale účetní jednotka se nezbavuje odpovědnosti 

za vedení účetnictví. Veškeré nedostatky v účetnictví jdou tedy za námi. 

 

Pro jednání představenstva BD bude mít KK ještě k vysvětlení dotazy 

ohledně: 

- proplácení zdravotních prohlídek  

- kdy bude výsledovka 

- nastavení denního finančního limitu pro pokladnu 

- pracovní smlouva se sl. Dvořákovou 

- informaci o inventurách majetku 

- informaci o evidenci čipů 

- informaci o pojištění odpovědnosti členů P BD na „blbost“ 

- informaci o dohodě o hmotné odpovědnosti pokladní BD  
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V měsíci květnu, nejpozději však do konání členské schůze se KK bude 

snažit dokončit kontrolu roku 2012, pokud bude mít k dispozici  a 

 kontrolu zůstatku hotovosti v příruční pokladně. 

Předseda KK ke dni konání členské schůze mj. sepíše zprávu o činnosti 

KK  za celé funkční období a přednese ji na členské schůzi. 

 

 

Zapsal: 

            Peroutka vr. 

 

 

  


