
Zpráv a kontrolní komise OO ČSV Písek zarok2018

Zpráva má tyo části : Finanční
o činnosti
Závěr a doporučení

Dne 17.5.2019 byly předloženy revizní a kontrolní komisi doklady týkqící se ÚČetnictví

roku 2018 a tofaktury , pokladní doklady apenéžnt deník, v}pisy zúčtu panem

Stani s 1 avem Zábr anský m.
Stavy obou úětů a pokladní hotovosti souhlasí s údaji v pokladním deníku, taktéŽ

konečný stav účtu a pokladní hotovosti souhlasí s údaji v peněžním deníku.
pokladní deník byl zkontrolován a jednotlivé položky byly porormany s příjmovými a

ýdajovými doklady a také s předložen;ými fakturami a výpisy zúčtu.
PŤevéĚnáčást finančních operací se týká většinou niákupu a prodeje léčiv a dálepřijímání
a vyplácení dotací l použítíaerosolu, krajské dotace/ apod.

V roóe 2018 se dosuá nepodařilo zrušit účet u Č S a.s.. Finanční rezewaje uložena na účtu

v KB. Na některych výdajov}ch dokladech je pouze podpis pokladníka nebo předsedy.

Některé faktury mají adresu na jednatele OO. Je nutné ji upřesnit, že patíi OO.

Činnost OO ČSV probíhala dle schváleného plánu práce na rok 2018.
Běhemrokubyly zorgatizoványdvě přednášky ,jaííú apodzimrtl Na těchto přednáškách
byla celkem slabá účast našich členů ze zéldadnich organiuací našeho oi<resu.

Během roku, nazákladé nového způsobuobjednávanípřes CIS,byly dodány léky
jednotlivým ZO našeho okresu.

í

2.

1.

2,

3.

Během kontroly nebyly zjištěny _vážné nedostatky v hospodaření OO ČSV Písek.
K.K. navrhuj e l zrušitlúčet v CS a.s.,také doporučuje u výdajoqých dokladů
apíkazik úfuadě, aby byli dvapííkazci jednatel a místopředseda nebo předseda.

Dále doporučuje, aby futoury tykáiici se OO ČSV mety v adrese uvedeno OO ČSV z.s.
vždy apak teprve adresu např. jednatele nebo předsedy apod.
Nebyla přediožena inventaňzace majetku OO. Je potřeba stanovit způsob provádění
inventur, vyhotovit seznamy majetku, případně jmenovat inventarizační komisi a celou

,uL
probiematiku inv entarizac e doře šit

Předseda revizníkomise MVDr. Roman Zaluádka

V Písku 18. května 2019


