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1.§it§ncq DistriktD122vedlvtorntoobdobí,tojeod 1.7.2014do30,ó.20t5, dvabankawí
Úěty, a to účet ČSOg konto pro neziskové organizace číslo 1g3g}6ú27fi300, vedený u
pobočky ČSOB, a.s., Plzeň, nrirn. T,G.Masaryka 12,30l 00 Plzeň, účet je vedený vKr. e
dále ričet ČSOn Podnikatelské kanto číslo 4002937268l750fr, vedený u pób,reky Č§oB, u.*.
Bratislava, nám,SNP 2g,8I5 63 Bratislavq účet je vedený v Euro.
Pokladna a peníze v hotovosti ved*ny nebyly, platby probihatry bezhctovostně.

LBankovní vÝpisy Položky hrazené z obou účtů distriktu či přijaté rra ně jsou u jednotlirných
bankovnígh výpisů doloženy příslušnými doklady, jako jsou faktury, vyučtování apod,
Namátkovou kontrolou vzorku v rozsahu cca 3a4Á souboru bylo zjištěrio, že částky na těchto
přiložených dokladech odpovídají záznamťrm na bankovních výpisecb ažt, příslušné doklady
jsou pctvrzovány odpovědnou osobou.
Jednotlivé obraty na účtech jsou zaúčtoviány v Bankovní knize (bankovni deník} a to každý
ÚČet zvláŠť" Přesvědčily jsme §e o tom, že pořáteční stav k1.7.2014 byl ve \"ýši ?55.1t4,70
Kč a koneěný stav ke 30.ó,2015 byl ve výši 588.992,91Kč a oba stavy souhlasi se stavem
vbankovnim deníku tohoto účtu vedeného u poboěky ČSOB, a,s. PIzeň, a sauhlasi
skonečným stavem posledního bankovniho výpisu tohoto účtu, Rovněž počáteční stav
k1.7.20l4 ve rrýši 30.92ů,3l Euro a konečný stav bankovníha deníku účtu vedeného u
poboČky ČSOB,a.s. Bratislava" který byl ke 30.6,2015 ve výši 3?.043,49 Euro souh}asi
s konečnlfm §tavem pasledního bankovního výpisu tohoto účfu.

3.§oubruná t*bulka P§imv a výdaig }agk účtů 2014ll5 Dále nám byla předložena
Souhrnná tabulka Pfijmy a výdaje bank.úětů Z}I4íI5, v níž jsou jednotlivé příjrny a výdaje
uspořádány da skupin dle druhu a sjednaceny do měny v Kč, přepočet v kuffiu ke 30.6.20t 5
1 Euro :27,5B Kč, Pokud jsme mohly zjistit, tak zejména pačátečni a konečné starry účtů zde
uvedené odpovidají účetnictví a bankovním výpisům. Po senrámeni se s metodikou tříděni
nemárne dŮvod pochl,bovat, že tato soulrrnná tabulka" ktera by}a podkladem k sestavení
Plnění rozpačtu ke 30.6.2fil5 je správná.

4.Závěr Prohlašujeme. že účetnictví distrikfuD 122 Česká republika a §lovenská republika
za lionský rok 201412015 je podle našeho náeoru spravné a úplné a dává správný podklad
přehledu Plnění rozpočfu ke 30.6,2S15.
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