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Dosavadní účetní doklady o nákladech Asociace Blower Door CZ (dále jen asociace) 
jsou vedeny odděleně od firmy Mgr. Stanislav Paleček IČO:61075922 a hrazeny 
z běžného účtu téže firmy č. 541670349/0800. Tyto jsou po té pravidelně 
přefakturovány jako pohledávky vůči Asociaci Blower Door CZ IČO:22841717.  

Vedením účetnictví a prováděním uzávěrek spolu s povinnými výstupy vůči správci 
daně je pověřena Ing. Hana Staňková, Sadová 2428, Rakovník, IČO 47021373.  

Ke dni 30.10.2014 bylo po revizi dokladů přistoupeno k přefakturaci souhrnné částky 
3 025,- Kč z fy Mgr. Stanislav Paleček na Asociace Blower Door CZ (příloha č.1-4). 
K tomuto datu je evidován souhrnný závazek Asociace Blower Door CZ k Mgr. 
Stanislav Paleček ve výši 16 625,-Kč (příloha č.5-6). 

Drobné náklady spojené s poštovným, komunikací a tiskovými výstupy hradí 
současný předseda St. Paleček. Vzhledem k doposud zanedbatelným nákladům 
není o těchto drobných vydáních do doby konání VH veden přehled. Odhad těchto 
nákladů za sledované období, tedy od 18.5.2013 do 30.10.2014 činí cca 500,-Kč. 
Vyrovnání této částky za uvedené období nebude požadováno. 

Celkové výdaje asociace ………………………. 16 625,-Kč 

Celkové příjmy asociace ……………………….. 0,- Kč 

Rozhodnutím VH 2013 bylo zahájeno jednání k založení účtu u Fio banka, a.s. Po 
doložení všech potřebných zakládacích a ustanovovacích dokladů, jejich změn a 
doplnění vešel ve známost připravovaný nový občanský zákoník. Z jeho ustanovení 
vyplývají povinnosti, které povedou v asociaci ke změně názvu a statutu. Zástupci 
vybrané banky potvrdili nutnou pozdější změnu účtu a dále zjednodušení registrace 
k vytvářenému účtu pro nově registrované „spolky“. Z tohoto důvodu bylo od zřízení 
účtu prozatím ustoupeno a upřednostněna změna statutu asociace dle zákona 
89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 občanského zákoníku.   

 

Na základě rozhodnutí VH asociace ze dne 12.1.2012 bude k vyrovnání nákladů 
provozu užito příspěvků jednotlivých členů. Počet členů asociace evidovaných 
k 30.10.2014 na základě jejich přihlášek a schváleného členství činí 35. Z výše 
uvedených výdajů je stanovena minimální výše členského příspěvku na rok 2014-
2015 :   

475,- Kč. 

Stanovení výše členského příspěvku na rok 2014-2015 je předloženo k rozhodnutí 
valné hromadě Asociace Blower Door CZ. 

 

 

……………………………………………………………. 

předseda - Mgr. Stanislav Paleček 


