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I) MAJETKOVÁ A FINANČNÍ SITUACE: 
 
 
1) Hmotný investiční majetek: 

 

Hmotný majetek: 

Samostatné movité věci a soubory v ceně pořízení 447 774,00 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům -388 320,00 

Samostatné movité věci a soubory v zůstatkové ceně 59 454,00 

 
2) Finanční majetek: 

 
Finanční majetek: 

bankovní účet číslo 0281055349/0800 2 419 040,38 

bankovní účet číslo 35- 0281055349/0800 182 517,72 

bankovní účty celkem: 2 601 558,10 

korunová pokladna 861,00 

EUR pokladna 561,68 EUR 15 824,06 

GBP pokladna 49,20 GBP 1 811,64 

CHF pokladna 5,50 CHF 137,12 

pokladní hotovost celkem 18 633,82 

peníze na cestě 0,00 

PENÍZE CELKEM k 31.12.2016 2620191,92 

 
 

3) Rekapitulace majetkové a finanční situace): 
 

Položka: Kč: 

hmotný majetek v zůstatkové ceně 59 454,00 

pohledávky za odběrateli 377 992,70 

pohledávky za státem 32 733,00 

finanční prostředky 2 620 191,92 

Majetek společenstva celkem: 3 090 371,62 

cizí zdroje 72 676,53 

Vlastní jmění společenstva: 3 017 695,09 
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II) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVA V ROCE 2016: 
III)  

Položka: Kč: 

spotřebované nákupy 69 533,89 

spotřebované služby 2 544 600,39 

osobní náklady 124 067,00 

ostatní náklady 70 613,02 

Odpisy 9 800,00 

Poskytnuté příspěvky 19 544,50 

srážková daň z úroků 151,75 

Daň z příjmů 69 730,00 

Náklady celkem: 2 908 040,55 

Tržby z vlastní činnosti 2 388 019,45 

Přijaté členské příspěvky 1 109 470,00 

ostatní výnosy celkem 8 780,81 

Výnosy celkem 3 506 270,26 

ZISK k 31. 12. 2016: 598 229,71 

 
 

IV) VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2016: 
 

Položka: Kč: 

Hospodářský výsledek před zdaněním -430 532,81 

odečet podle § 20 0,00 

Ke zdanění 0,00 

sazba daně 19% 

daň 0,00 

 
 

V) ZÁVĚR: 
 

Charakteristika organizace 
 

Společenstvo českých optiků a optometristů je právnickou osobou založenou v souladu 
s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s ust. § 214 a násl. Zákona č. 
79/2012 Sb., občanského zákoníku (dále už jen „občanský zákoník“) a je zapsaná v rejstříku 
spolků vedeném příslušným rejstříkovým soudem. 
Ve smyslu  zákona o daních z příjmů se jednoznačně jedná o tzv. veřejně prospěšného 
poplatníka. 
  Hlavním předmětem činnosti je ochrana a prosazování zájmů svých členů. Mimo tuto 
hlavní činnost společenstvo provozuje vedlejší hospodářskou činnost (reklama, pronájem, 
zprostředkování, atp.). 
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Používané účetní metody, účetní zásady a způsoby oceňování 
 

1) Evidence příjmů a výdajů na jejich dosažení: 
Příjmy a výdaje na jejich dosažení se podle jejich povahy sledují na zvláštních 
hospodářských střediscích: 
- středisko hlavní činnost spolku 
- středisko hospodářská činnost spolku 
 
V souladu se zákonem o daních z příjmů společnost eviduje příjmy podle druhů a to: 
a) příjmy, které nejsou předmětem daně (úroky z běžného účtu) na zvláštním 

analytickém účtu (účet 64400 – přijaté úroky), 
b) příjmy od daně osvobozené (členské příspěvky) na zvláštním analytickém účtu (účet 

68401 – přijaté členské příspěvky) 
c) příjmy z hlavních činností na ostatních výnosových účtech střediska hlavní činnosti 
d) příjmy, které jsou předmětem daně na výnosových účtech střediska hospodářské 

činnosti 
 
2) Způsob ocenění hmotného investičního majetku: 

Pořízený (nakoupený) hmotný investiční majetek je oceněn pořizovací cenou. 
 
3) Způsob odepisování hmotného investičního majetku: 

Hmotný investiční majetek byl v roce 2016 ve smyslu zákona o daních z příjmů na úrovni 
daňových odpisů.  

 
4) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 

a) při účtování na bankovním účtu byly důsledně dodržovány částky a kurzy uvedené na 
příslušných výpisech z bankovního účtu vedeného v české měně. Tyto částky z výpisů 
byly určující pro účtování na souvztažných účtech (pohledávky popř. výnosy nebo  
závazky popř. náklady) 

b) při účtování na valutových pokladnách byl používán kurz vyhlašovaný pro příslušný 
den Českou národní bankou, jejichž zůstatek  byl ke dni 31. 12. 2016 přepočítán dle 
platného kurzu.  

 
V rámci zadaného úkolu byly provedeny: 
 
1) Prověrka základních účetních a daňových souvislostí společenstva z titulu právní formy, 

oblasti činnosti, způsobu vzniku a formálních předpokladů (registrace, atp.). 
 
2) Prověrka náležitostí účetních dokladů. 
 
3) Prověrka účtování: 

a) majetku společnosti (ocenění, návaznost účetní a daňové evidence, přírůstky a 
úbytky,    odpisy), 

b) finančních účtů (bankovní účty, pokladny), 
c) zúčtovacích vztahů (pohledávky a závazky, pracovníci, daně a poplatky, časové 

rozlišení), 
d) kapitálových účtů (základní jmění, fondy), 
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e) nákladů a výnosů  
- souvztažnost operací, 
- nákladové účty (materiálové, opravy, cestovné, služby, mzdové, odpisy, atp.), 
- připočitatelné položky (nedaňové náklady, existence neproúčtovaných příjmů), 
- výnosové účty (tržby, přijaté úroky, členské příspěvky) 
- odpočitatelné položky (příjmy osvobozené a nepodléhající dani, existence 

neproúčtovaných daňových nákladů), 
 
 
4) prověrka účetní závěrky 

a) inventarizace majetku a závazků, 
b) odpis pohledávek, 
c) časové rozlišení nákladů a výnosů, 
d) kursové rozdíly (výsledkové a rozvahové), 
e) dohadné položky (aktivní a pasivní), 
f) úprava hospodářského výsledku na daňový základ (sestavení daňového přiznání), 
g) uzavření účetních knih, 
h) sestavení účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha). 
 

Kontrolní zjištění lze shrnout: 
 
a) Nebyl zjištěn žádný chybějící neproúčtovaný účetní případ týkající se účetního období 

roku 2016.  
b) Všechny účetní případy a účetní zápisy o nich jsou doloženy či prokázány odpovídajícím 

způsobem.  
c) Skutečnost, že účetní případ nastal v rozsahu uvedeném na příslušném účetním dokladu 

popřípadě podkladu, je stvrzována (ověřována) pověřenou pracovnicí společenstva.  
d) Účetnictví je zpracováváno pomocí prostředků výpočetní techniky. Projekčně 

programová dokumentace používaného software je v souladu s ustanovením zákona o 
účetnictví. 

e) Byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni účetní závěrky, kterou byl ověřen 
soulad mezi jejich skutečným a účtovaným stavem. 

f) S přihlédnutím ke všem okolnostem účetních případů nebylo zjištěno žádné porušení 
povinností uložené příslušnými zákonnými předpisy (zákon o účetnictví, zákon o dani 
z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, aj.). 

g) Stanovení daňové povinnosti bylo provedeno řádným způsobem ve smyslu příslušných 
ustanovení týkajících se organizací které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem 
podnikání (tzv. veřejně prospěšné společnosti). 

 
V Praze dne 18. 04. 2017 
 

 
      Ing. Čestmír Kameš 


