
Vážení členové výboru starého i nového,

patřím k lidem, kteří moc nepotřebují  a nepoužívají moderní techniku a tak nesleduji  ani novinky na
klubových stránkách, vždy jsem si raději přečetla až tištěný zpravodaj. Teď jsem však byla upozorněna
na změny ve vedení klubu, tak jsem se začetla do zpráv od minulého zpravodaje.  Zjistila  jsem, že
v zápise  z výborové  schůze  12.12.2020  je  poznámka  o  hospodaření  minulých  let.  Je  tam doslova
uvedeno, že za rok 2014 – 2016 nebylo vedené žádné účetnictví, pouze pokladní deník. Kdo mohl
takovou pitomost a nehoráznou lež napsat? 

     Dříve jsme vedli jednoduché účetnictví, od roku 2005 máme povinnost vést podvojné účetnictví,
ihned jsem ho tenkrát zavedla. Počítačový program na jeho zpracování jsem si sama koupila, klub to
nestálo ani korunu. 

     Už  při  převzetí  funkce  jsem byla  informována,  že  nejsme  plátci  daně  z příjmu,  protože  klub
nevykonává  žádnou  činnost  za  účelem dosažení  zisku,  proto  jsme  také  nikdy  nepodávali  daňové
hlášení,  a  pokud  vím,  dodnes  nejsme  plátci  daně.  Pokud  se  předpisy  změnily,  omlouvám se,  ale
vyhlášky nemám možnost sledovat. V důchodu jsem již 17 let, a výbor jsem informovala, že účetnictví
vedu, jak jsem byla zvyklá v příspěvkové organizaci.  Nikomu to nevadilo,  při  žádné kontrole nebyly
zjištěny závady. Nikdy jsem nedostala jiné pokyny, na žádné školení jsem nebyla vyslána. Pokud někdo
z vedení klubu nové informace měl, mně je nesdělil. 

     Svoji  funkci  pokladní  jsem předala  na  ustavující  schůzi  nového výboru dne 20.11.2016
v Kladně.

Předány byly  veškeré účetní doklady za roky 2012, 2013, 2014, 2015, a za rok 2016 do 19.11., tj.
originály účetních dokladů přes pokladnu i přes běžný účet, účetní deníky, hlavní účetní kniha, účetní
uzávěrky - výsledovky a rozvahy (uzávěrky byly dělány vždy měsíčně), měsíční výpisy z účtu. 

Dále byly předány za stejné roky výsledovky analytických účtů a výsledovky a deníky středisek (výstavy,
bonitace,  schůze,  zpravodaj,  volby,  apod.)  –  to  vše bylo  zavedeno pro snadnější  vyčíslení  ročního
hospodaření, protože členové klubu vyžadovali stále podrobnější rozpisy příjmů, a hlavně výdajů.  

Pokladní knihy od 1.1.2005 do 19.11.2016, dále peněžní hotovost 32 374,- Kč, seznam majetku, použitý
účtový rozvrh, razítka, kovová pokladna, všechny zbylé tiskopisy, platební karta.  

     Veškeré účetnictví bylo předáno v tištěné formě. Vše jsem předala mému nástupci - nově
zvolenému pokladníkovi př. Pečenkovi a to před svědky a proti podpisu. Na této ustavující schůzi
byli přítomni odstupující členové starého výboru i členové nového výboru a komisí. 

     Novým výborem jsem byla na této schůzi požádána o zpracování účetnictví do konce roku 2016 a
přestože to je proti směrnici o předání funkce, vyhověla jsem, a rok jsem dokončila. 

     Roční závěrku za rok 2016 vč. všech dokladů a vyúčtování peněžní hotovosti od 19.11. do
31.12.2016 jsem předala pokladníkovi př. Pečenkovi na výroční členské schůzi v Praze 11.2.2017.
Dále jsem mu předala návrh rozpočtu na rok 2017 a Zprávu o hospodaření za rok 2016. Zpráva a
návrh rozpočtu byly také na této schůzi přečteny.  

     Z výše uvedeného je zřejmé, že bylo všechny uvedené roky řádně vedeno podvojné účetnictví, roční
závěrky byly za všechny roky provedeny (rozvahy a výsledovky), veškeré doklady byly řádně předány.
Nebylo tedy třeba dělat rekonstrukci účetních závěrek. Pokud byla částka 21 600,- Kč vynaložena na
rekonstrukci účetních závěrek, byly to vyhozené peníze, protože výbor měl k dispozici všechny potřebné
podklady. I kdyby se veškeré mnou předané účetní doklady ztratili, bylo možné použít roční zprávy o
hospodaření, ve kterých jsou všechny potřebné údaje, a roční účetní závěrky lze z těchto zpráv sestavit
během několika okamžiků. Tyto roční zprávy o hospodaření jsou uveřejněny na stránkách klubu, i v
klubových zpravodajích.

     Když byly nějaké pochyby, stačilo mi zavolat - o tom, že ještě žiji, většina z vás ví. Ráda bych to byla
vysvětlila a dala do pořádku. 

     Tento můj dopis prosím uveřejněte na klubových stránkách a v klubovém zpravodaji.  

Ve Zdicích dne 9.4.2021

Jana Procházková, bývalá pokladní KCHŠ


