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Králíky 5. dubna 2022

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím

Klub Na Střelnici  obdržel  dne 22.03.2022 Vaší  žádost  o poskytnutí  informace – ohledně
účetnictví  Klubu  Na  Střelnici  a  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k
informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující:

1. Počet  vystavených  příjmových  pokladních  dokladů  ke  dni  1.  března  2022
za období prosinec 2021, leden 2022 a únor 2022
Za prosinec 7, za leden 1, za únor 0

2. Počet  vystavených  výdajových  pokladních  dokladů  ke  dni  1.  března  2022
za období prosinec 2021, leden 2022 a únor 2022
Za prosinec 6, za leden 0, za únor 0

3. Počet vystavených faktur k 1. březnu 2022 za období prosinec 2021, leden 2022
a únor 2022
Za prosinec 7, za leden 0, za únor 0

4. Počet přijatých a evidovaných faktur k 1. březnu 2022 za období prosinec 2021, 
leden 2022 a únor 2022

      Za prosinec 16, za leden 1, za únor 0

5. Počet nezaplacených faktur po lhůtě splatnosti  ke dni 1. března 2022,
za jaké období a v jaké výši
Celkem 27 položek (přijaté  faktury,  zálohové faktury,  upomínky)  za období
prosinec 2021 až únor 2022 v celkové výši 104 211,63 Kč

6. Byly k 1. březnu 2022 zjištěny pokladní doklady či faktury, které nebyly
řádně zavedeny v účetnictví?
Ano, byly.
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7. Byly k 1. březnu 2022 zjištěny pokladní doklady či faktury, které nebyly
řádně zavedeny v účetnictví do konce prosince 2021, které tedy nebyly
ani  zahrnuty  do  roční  účetní  uzávěrky,  čímž mohlo  dojít  ke  zkreslení
hospodářského výsledku?
Ano, byly.

8. Byly  k 1.  březnu  2022  zjištěny  nedostatky  ve  formě  nepřebrané  či
nevyřízené  korespondence  (e-mail,  datová  schránka,  písemná
komunikace)? Pokud ano, v kolika případech?
Ano, byly. 23 zpráv v datové schránce, 1 619 nepřečtených emailových zpráv
(více než polovinu zpráv tvořily spamy), 3 dopisy v poštovní schránce.

 
9. Počet pracovních smluv a smluv na práce konané mimo pracovní poměr

evidovaných k 1.  březnu 2022 za období  prosinec 2021,  leden 2022 a
únor 2022
1 pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr (ve výpovědní lhůtě), 1 Dohoda 
o pracovní činnosti.

S pozdravem

Monika Hejkrlíková
    ředitelka Klubu Na Střelnici


