
Revizní zpráva Unie fyzioterapeutů České republiky 

o kontrole hospodaření za rok 2017 
 

 

Při kontrolách Revizní komise UNIFY ČR bylo zjištěno, že v účetnictví jsou proúčtovány 

všechny doklady, které se týkají roku 2017. V roce 2017 bylo proúčtováno: 

 

- 675    položek týkajících se členských příspěvků (vč. vrácení a převodů na rok 2017) 

- 271    faktur vydaných 

-   78    faktur přijatých 

-    1     položky ve valutové pokladně 

-  20     pokladních dokladů 

-  52     výpisů z běžného účtu vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Budějovická 1912,    

            Praha 4 - výpisy jsou týdenní a jsou posílány elektronickou cestou 

 

- mzdy za leden až prosinec 2017, vč. dohod o provedení práce a odvodů na FÚ, VZP, PSSZ,    

  zákonného pojištění zaměstnanců a proúčtování stravenek. 

    

Po prověření dokladů bylo zjištěno, že všechny doklady mají předepsané náležitosti. Tyto 

jsou ověřeny účetní UNIFY ČR. Kontrolou bylo zjištěno, že výdaje byly prováděny se snahou 

maximální hospodárnosti a účelnosti. 

 

Hospodaření UNIFY ČR v roce 2017 vycházelo ze zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 

2016: 

- zůstatek na běžném účtu byl 755.748,85 Kč  

- zůstatek pokladní hotovosti byl 67.032,83 Kč (z toho je 1390,29 EUR a 4 CAD). 

 

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2017 je 753.723,38 Kč. 

-  z toho zůstatek na běžném účtu 698,827,86 Kč a byl prokázán bilančním výpisem z účtu  

   podle stavu k 31. 12. 2017 

-  zůstatek pokladní hotovosti je 54.895,94 Kč (z toho je 1390,29 EUR a 4 CAD) a byl    

   prokázán. 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí: - 124.882,27 Kč. 

 

UNIFY ČR evidovalo k 31. 12. 2017 pohledávky v hodnotě 44.158 Kč k 6.4.2018 zůstávají  

nezaplacené pohledávky ve výši 24.900,- Kč (36 souhlasných stanovisek a 4 Uznání vzdělání, 

1 reklama v Bulletinu) – na odběratele byly zaslány opakovaně urgenční dopisy. 

 

Závazky UNIFY ČR k 31. 12. 2017 byly 19.120,64 Kč vůči dodavatelům (nájemné, právní 

pomoc, internet a 1CP), 36.182,00 Kč vůči zaměstnancům (1 hlavní pracovní poměr a 7 

DPP), 6.028 Kč vůči FÚ na daních z mezd, 10.096,00 Kč vůči PSSZ a VZP. Všechny 

závazky byly zaplaceny a k 6. 4. 2018 nemá UNIFY ČR za rok 2017 žádné finanční závazky 

vůči dodavatelům, finanční správě, ani zaměstnancům.  

 

 

V Praze dne 6.4.2018 

 

Předsedkyně revizní komise: Věra Kubíčková………………………                                                                  


