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čt. t
Úvodní ustanovení
č,q.ac _ česká asociace geofyziků, z. s., Ičo 60460253, (dále jen ''ČAAG'') je spolek ve smyslu $
3045 zák. ě.89l20I2 Sb. (občanský zákoník) ve spojení s 5 214 a nás1.
Stanor.y Čaac ve svém odst. VI Finančníprostředky a hospodaření spolku definují pravidla pro
hospodaření.

3. CAAG
4.

vede jednoduché účetnictví,které lycházi z novelizovaného zákona č. 563/1991 Sb. a
azujici Vyhlášky č. 325 lz0 I 5 Sb.
Tímto vnitřním předpisem se výše uvedený článek Stanov Čaac doplňuje o pravidla pro účetnictví,
která ne.jsou ve stanovách zmíněna.
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Připoj ování pod pisový ch záznamtt
Veškeré účetnízáznamy, tj. příjmové a ýdajové doklady, výpisy zučtu, přijaté a vydané faktury,
vyúčtovánídotací, interní doklady, cestovní pÍíkazy,vyúčtování),podepisuje za asociaci hospodář
CAAG. Tímto je hospodář asociace oprávněn ke schvalování účetníchoperací v rozsahu ročních
rozpočtůCAAG.
Pokud to vyžaduje lyššípředpis (např. u dotací), připojrrje podpis předseda Čaac.
Příjmové a ýdajové doklady poÍízenéna pobočkácn Čaac podepisuje hospodář pobočky, ktery je
jrnenován a odvoláván Radou Čaac na návrh vedoucího pobočky. Hospodář pobočky v tomto
případě vede účetnízáznamy dle pokynů hospodáře Čaac. Hospodaření pobočky je podružné a je
nedílnou součástí hospodaření ČAAG.

čl. s
oběh účetníchdokladů
Doklady do hospodareni ČAAG jsou hospodáři ČAAG předány ke zpracování nejpozději do 1
měsíce od jejich získání. Doklady předložené později rnťrže hospodář ČAAG odmítnout' Hospodář

provádí formální kontrolu dokladů.
Bodjedna platí v plném rozsahu i pro hospodaření na pobočkách. Hospodář pobočky pÍedává účetní
záznamy hospodáři Čaac nejpozději do 10. ledna zauplynulý kalendářní rok.
Čl. +

Prostředky na bankovním účtu

l.
2.

oprávněnou osobou pro dispozice na bankovním účtuje hospodář a předseda Čaac.
Pro platby přer,yšujícíhodnotu 25000,- Kč je nutno předern vyŽádatsouhlas předsedy Čaac.
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čt. s
Proplácení cestovních náhrad
Proplácení cestovních náhrad zahrrluje úhradu jízdnéhodle zakoupených jízdenek, zpravidla
v úspornévariantě. Je-li požadován vyššístandard, rnusí bý předern schválen Radou Čaac.
Náhrady zazahraničnícesty se vyplácejí v Kč a přepočet vychází z jednotného kurzu ČNB platného

1.

čt. o
Revizní činnost a inventarizace
Revizní zprávu zpracovává revizor Čaac a předkládá ji na vyročníschůzi Čaac. Zpráva

2.

v době odjezdu na cestu. Účast na zahraníčnípracovní cestě musí být schválena Radou

Čaac'

1e

uložena u hospodáře Čanc.
Je-li vedeno hospodaření na pobočkách, předkládázprávu o hospodaření pobočky revizor pobočky.
Zpráva je uložena u hospodáře CAAG.

3.

Přehled majetku Čaec vede hospodář ČAAG. Inventarizace majetku se provádí jedenkrát roěně,
zpravidla v listopadu. Zpráva o provedení inventarizace se předkládá na nejbližšimzasedání Rady

CAAG.

4. ' Vedoucí redaktor časopisu EGRSE (vydávaného Čaac) ve spolupráci
příp. vedoucími poboěek vede evidenci o vydávání časopisů.
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Závérečníustanovení
Tento dokument nabýváúěinnost dnem schválení Členskou schůzíasociace.

Schváleno členskou schůzíČaac v Brně' 21.3.2017
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