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Zpráva 

Revizní komise SČOO 

dne 19. 4. 2017 
 

Kontrolní orgán:   Revizní komise ve složení:   

Taťána Olivová, DiS., Petra Cihlářová, DiS. 

 

Oprávnění k provedení kontroly: ustanovení čl. 9, odst. 5  

Stanov Společenstva českých optiků a optometristů 

 

Předmět kontroly:   kontrola hospodaření a činnosti SČOO 

 

Přizvaná osoba:   Václav Antonín, prezident SČOO 

 

Kontrolované období:  rok 2016 

_____________________________________________________________________________ 

 

I. 

Činnost Představenstva SČOO 

 

1) Představenstvo SČOO se schází pravidelně v souladu s čl. 2, odst. 2 Jednacího řádu 

představenstva SČOO, zpravidla však 1 měsíčně. Představenstvo plní úkoly uložené valnou 

hromadou, neplnění úkolů nebylo kontrolou zjištěno.  

 

2) O jednotlivých zasedáních jsou řádně vedeny zápisy ze zasedání a přijímána usnesení, která 

jsou řádně číselně a datumově identifikována a k uloženým úkolům jsou stanoveny termíny, 

jejichž plnění je řádně kontrolováno, dále jsou i podávány zprávy o průběžném plnění úkolů. 

Zápisy z jednání, usnesení a podkladové materiály k projednávaným bodům jsou řádně 

archivovány kanceláří společenstva. 
 

3) Rozpor s právními předpisy ani stanovami nebyl při úkonech představenstva zjištěn. 

 

II. 

Hospodaření SČOO 

 

1) Revizní komisí byla provedena kontrola hospodaření, tj. kontrola evidence hotovostních 

příjmů a výdajů, kontrola, zda jsou všichni členové SČOO přijati v souladu se stanovami a 

kontrola správnosti úhrady členských příspěvků, kontrola prověření příjmů z OPTY a 

kontrola hospodaření SČOO, resp. hospodářského výsledku SČOO za rok 2016 - viz zpráva 

v příloze.  

 

2) Byla provedena kontrola hmotného majetku a porovnán jeho stav vedený v účetnictví. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ani rozpor s právními předpisy.  
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3) Peněžní deník je veden průběžně a odpovídá výdejovým a příjmovým dokladům, doklady 

jsou řazeny chronologicky - jsou číslovány a vedeny odděleně výdajové a příjmové a jsou 

podepisovány prezidentem SČOO a viceprezidentem SČOO. V den provedení kontroly je 

stav hotovostní pokladny 32145,- Kč. Dotace pokladny je forma výběru z bankomatu 

prostřednictvím platební karty. 

 

4) Kontrolou hospodaření s prostředky na účtu bylo zjištěno, že provádění bezhotovostních 

plateb je prováděno prostřednictvím internetového bankovnictví, a že pro operaci na účtu 

jsou nastaveny limity pro jednotlivé operace podle výše převáděných částek. Oprávnění 

bezhotovostních převodů má paní Mizerová a výběrů z bankomatů paní Mizerová a pan 

Šebek.  

 

5) Kontrolou úhrad cestovních nákladů a kontrolou formální správnosti cestovních příkazů 

nebyly zjištěny závady a vyúčtování a úhrady cestovních nákladů jsou prováděny řádně. 

Cestovní příkazy jsou předem schváleny výborem SČOO. 

 

6) Výsledky podrobné kontroly hospodaření s finančními prostředky SČOO jsou uvedeny v 

přílohách č.:  

4. - Zpráva pro valnou hromadu o hospodaření SČOO za rok 2016 

5. - Výsledek hospodaření SČOO za rok 2016 

 

k programu valné hromady SČOO konané 24. 6. 2017.  

 

7) Kontrolou správnosti přijetí členů SČOO bylo zjištěno, že členové jsou přijímáni řádně 

v souladu se stanovami SČOO. 

 

8) Kontrolou správnosti úhrady členských příspěvků bylo zjištěno, že příspěvky jsou vybírány 

pravidelně na základě výzvy kanceláře SČOO. V případě zjištění, že příspěvek není uhrazen, 

je člen vyzván k doplacení členského příspěvku. 

 

III. 

Závěry z provedené kontroly - návrhy na opatření 

 

1) Všechny účetní případy splňovaly povinnosti, vyplývající z příslušných zákonů (zákon o 

účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty). 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 4. 2017 

 

Za Revizní komisi SČOO 

 

 
................................................................. .................................................................... 

Taťána Olivová, DiS. 

předsedkyně revizní komise SČOO 

Petra Cihlářová, DiS. 

členka revizní komise SČOO 

 


