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Z  á p i s    

 ze  schůze  KK  konané dne  13. května 2020.  

 
Členové KK po období 2 měsíců se na dnešní zasedání dostavili již osobně, dýchací 

cesty chráněné rouškami a rozestupy mezi sebou udržovali okolo dvou metrů.    

Po zahájení jsme si zopakovali závěry z kontrol prováděných doma, 

jednalo se hlavně o kontrolu účetnictví BDC a SV  za rok 2019, 

inventuru a dluhy fyzických osob.  

K návrhu rozpočtu SV Cafourkova 520-526 v celkové výší záloh 

10,796.004 a 10,119.543,-- Kč a náklady na služby zál. 9,942.612,-- a 

předpokl. náklady 8,796.000,-- Kč s dlouhodobou zálohou na opravu 

a údržbu 5.505.240,-- Kč KK celkově souhlasí i když dlouhodobá 

záloha na opravu a údržbu se nám zdá, na základě plánu našich 

investic, dlouhodobě neudržitelná. 

Dále jsme se seznámili se zprávami o hospodaření BDC a SV za rok 

2019, s rozvahou a výkazem zisku a ztrát. Tyto materiály 

vypracovalo taktéž SBD Severní město a KK k nim nemá připomínek. 

Snad pouze připomínka k podrobnějšímu rozúčtování, které nemusí 

být každému jasné, aniž by se ovšem měnily finální částky.   

Jak je konstatováno v obou zprávách o hospodaření, naše mikro 

organizace se řídí zákonem o účetnictví a dalšími platnými 

vyhláškami. Protože s naší dokladovou kontrolou účetnictví jsme 

docela znepokojeni, zopakovali jsme si zásady z výše citovaného 

zákona a seznámili se opět s naším vnitřním předpisem o oběhu 

účetních dokladů.  

Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. v aktuálním znění 1. 1. 2018 – 31.12. 2020 

v rozsahu § 9 – 17 nám upravuje - Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, 

účetní zápisy a účetní knihy. Tento zákon zapracovává již příslušný předpis EU a 

zároveň navazuje na přímo použitelný předpis EU a upravuje rozsah a způsob 

vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah  a způsob zveřejňování 

informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. 

Tento předpis se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou:  

a,  právnické osoby, které mají sídlo na území ČR a dále se tam uvádí cca dalších 

14 bodů.  

Z toho vyjímáme: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, průkazně, 

přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.  
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Účetnictví účetní jednotky je průkazné dle § 33 a účetní jednotka provedla 

inventuru.  

V části druhé § 9 se zákon zmiňuje o rozsahu vedení účetnictví, o účetních 

dokladech, zápisech a účetních knihách.  

V § 11 se uvádí, že účetní doklady kdy jsou průkazné a co musí obsahovat. Tj. 

označení dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo 

informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení 

účetního dokladu, podpisový záznam dle § 33 o v odst. 4 osoby odpovědné za 

účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.  

K účetnímu záznamu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za 

jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za 

zaúčtování účetního příkladu. V již výše citovaném § 33 a, se píše o průkaznosti 

účetních dokladů.  

Účetní záznam se dle tohoto zákona považuje za průkazný: 

ÚZ, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento 

záznam prokazuje  ÚZ, jehož záznam je prokázán obsahem jiných účetních 

záznamů, týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k nimž 

je připojen podpisový záznam osoby oprávněné.  

Zjistí-li účetní jednotka, že obsah účetního zápisu neodpovídá skutečnosti, je 

povinna od tohoto okamžiku považovat tento účetní záznam za neprůkazný.  

Účetní záznam určený k přenosu musí být podepsán vlastnoručním podpisem 

nebo uznávaným elektronickým podpisem nebo průkazným záznamem 

v technické formě.  

Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost 

osob v této účetní jednotce, aby bylo možno nezávisle určit odpovědnost 

jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy 

připojeny. Na účetní záznamy, které jsou  ve formě nečitelné se pohlíží jakoby je 

účetní jednotky nevedly.   

I naše interní směrnice SV Cafourkova 520-526 Oběh, kontrola a 

úschova účetních dokladů nám určuje, dá se říci, to samé, co zákon 

o účetnictví, pouze se námi bohužel velice špatně dodržuje. Pokud 

by se tyto předpisy dařilo naplňovat, nemohlo by se stávat, aby 

účetnictví nejen z pohledu KK ve stavu účetních dokladů bylo v tak 

mizerném stavu, v jakém je.  A že se nejedná o zanedbatelné 

minimum dokladů. SBD SM účtuje sice dobře, ale na základě námi 

dodaných na SBD SM neúplných dokladů. Tyto by se ovšem SBD SM 

mělo vracet k doplnění.  Není to chyba jejich, ale naše, protože i když 

účetní jednotka deleguje vedení účetnictví na jinou, odpovídáme za 

stav účetnictví my, v našem případě předseda P BDC nebo další jím 
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pověřená osoba. Taktéž jsme nenalezli rozdělení čisticích 

prostředků a jiného spotřebního materiálu jednotlivým pracovníkům. 

Z neúplných dokladů pro příklad vyjímáme např.: 

1.600,-- Zámečnictví SEN – chybí objednávka a podpisy – placeno 

v hotovosti, 

9.113,-- VEXTA – montáž oken, chybí objednávka, pro který byt, 

podpisy, 

3.105,-- SISTEL – servisní práce CCTV – chybí objednávka, podpisy 

92,-- poštovné – chybí podpisy, 

800,-- Almáši  X Ducháčová – chybí upřesnění zákazníka, byt  

1.800,-- Švec 

34.795,-- VÁVRA  -  okna ? 

7.797,--  HONC „dle objednávky“ – není objednávka 

4.243,50  MALICH  - byt p. Němcové – chybí podpisy, objednávka 

1.600,--   700,--  Žůrek – topení Sivákovi, Sekač 

7.365,--  PRIMONT – oprava dveří č. 526 – chybí objednávka 

9.269,--  HONC – opr. aut. světla – chybí objednávka 

10.511,-- HONC      dtto 

8.457,-- MYŠKA  - dveře č. 524  není podeps. objednávka 

800,-- Žůrek – oprava topení p. Kalová – není podpis na objednávce 

62.730,-- SBD SM  na fa chybí podpis našeho oprávněného  

72.163,-- ALLIANZ  bez schval. podpisů 

5.600,--  Novák deratizace – chybí objednávka 

1.328,--   Novák desinfekce – dtto 

845,25    Schindler -  nejasné zadání  

6.555,--   VÁVRA – oprava dveří – chybí objednávka 

3.565,--   MALICH – byt p. Němcové ? – bez podpisu 

62.730,--  SBD SM  fa 50  bez podpisu oprávněného +  další 

690,--   VÁVRA  - chybí objednávka a podpis zhotovitele …. 

Na dalších pokladních dokladech chybí podpisy schválení platby,  

U dokladů s účtenkami z termotiskáren chybí jejich kopie, za pár 

měsíců budou účtenky nečitelné atd. atd. Veškeré neúplné doklady 

a chybějící doklady se budou muset doplnit, aby z nich mohla být 

podána vyčerpávající zpráva na členských schůzích.  
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Taktéž inventura za rok 2019 pro nás není hotova, je třeba doplnit 

chybějící, popřípadě přebývající položky a jejich uložení. Inventuře 

se z naší strany budou věnovat p. Siváková a p. Šebestová. Následné 

kontroly proběhnou v měsíci červnu a červenci 2020. 

Členské schůze, pokud situace dovolí, jsou  naplánovány až na 

středu 16. září 2020 od 18.00 hodin v KD Krakov. 

Dne 11. 5. 2020 proběhly i fyzické kontroly příročních pokladen. 

Stav pokladny BDC    -   hotovost    16.551,--  Kč 

                           SV    -   hotovost     8.614 --   Kč. 

Z pokladny BDC byly zakoupeny 1 ks pracovních kalhot, samolepky 

na rozvodné skříně a poštovné na legalizace podpisových vzorů. 

/celkem 2.545,-- Kč/ 

Z pokladny SV poštovné 2 dopisů za 94,-- Kč a příjmy  byly za 2 čipy 

a 1 převod do OV za 3.430,-- Kč. 

Vykázaná finanční hotovost souhlasí se zápisy v pokladních knihách. 

Výčetka hotovosti bude přiložena u tištěné formy tohoto zápisu.  

Dne 11. 5. 2020 se za KK zúčastnil předseda KK schůze P BDC. 

Informoval členky o průběhu schůze, o kontrole úkolů, o probíhající 

inventarizaci aj. Byl projednáván i předběžný rozpočet SBD na rok 

2020 a modelace úvěru SS Reiffeinsen a. s.  

P. Siváková  nám sdělila KK i novou výši dluhů členů SBV  a SV, ke 

kterému dospěla z posledních sjetin SBD SM na 96.875,--Kč, z toho 

připadá na BDC 68.579,-- Kč a SV 28.296,-- Kč. Celkově se dluh snížil 

od minulé kontroly o 7.065,-- Kč.   

Příští schůze KK se bude konat, bude-li příznivá doba, dne 17. 6. 2020 

a celá KK má v plánu se zúčastnit zasedání P BDC dne 15. 6. 2020 

od 19.00 hodin.  

 

Zapsal:     Peroutka  Jiří v. r.  
                    předseda KK 


