
                            Protokol o provedené kontrole
                           valná hromada 18.4.2015 Praha
                                           Revizní komise SČOO ve složení
                                                     PhDr.Jindřich Hanzlíček
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                                                          Petr Klingr

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Revizní komise je zřízena na základě stanov, je jedním z volených orgánů 
Společenstva a je pověřena dohledem nad hospodařením a dodržováním stanov a 
právních předpisů.

Zpráva revizní komise je rozdělena do dvou částí a to na část týkající se dodržování 
stanov a právních předpisů členů představenstva a část hodnocení a výsledků 
hospodaření vedení SČOO.

Jsme nuceni konstatovat, že za současného vedení došlo k opakovaným zásadním 
porušení pravidel a principů kolektivního orgánu i k mravním lidským pochybením 
některých členů vedení SČOO.
 
Nepovažujeme však za vhodné a důstojné na tomto místě rozebírat podrobnosti, ale 
jsme kdykoli připraveni odpovědět na Vaše dotazy ohledně některých konkrétních  
záležitostí. Pouze chceme dodat, že na základě těchto skutečností odstoupil p. 
Kolínský z představenstva, protože mravně nesouhlasil s těmito pochybeními 
některých svých kolegů. Jedná se především o některé nestandardní kroky obou 
viceprezidentů, kteří v rozporu s výše uvedenými pravidly narušili vztahy celého 
vedení a znemožnili tím jeho správný chod. 

Před tím, než Vás seznámím s výsledky hospodaření, dovolte abych zhodnotil plnění
usnesení z poslední valné hromady:

Revizní  komise  pracovala  průběžně  během  uplynulého  roku.,  výsledky  své
činnosti probírala  na 12 pravidelných zasedáních.



Hospodaření Společenstva doporučujeme schválit z těchto důvodů:
 
a) skutečné  výdaje  a  příjmy  byly  v souladu  se  schváleným  rozpočtem  a  byly

odsouhlaseny odpovědnými pracovníky,
b) všechny účetní případy a účetní zápisy jsou řádně doloženy,
c) byl odsouhlasen vykazovaný stav majetků a závazků společenstva inventurou ke

dni 31.12.2014 a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly
d) všechny účetní  případy splňovaly povinnosti,  vyplývajících s příslušných zákonů

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

Hospodaření Společenstva lze stručně shrnout do těchto základních údajů:

Příjmy
a)Celkové příjmy činily téměř 3,219 mil Kč, oproti roku 2013 nárůst o 0,635 mil Kč a
to zejména z důvodu nárůstu příjmů z akcí a to hlavně  kongresu -  cca o 340 tis. Kč a
zejména členských příspěvků o 390 tis.Kč.
b)Hlavními zdroji příjmů byly:
-Výstava  286 tis. Kč (v r. 2013 to bylo 282 tis.Kč)
-Kongres 1,664 mil Kč (v r. 2013  1,326 mil Kč)
-Členské příspěvky 1,110 mil. Kč ( v r. 2013  719 tis.Kč)
c)Ostatní příjmy činily 159 tis.Kč ( v r. 2013 258 tis.Kč)

Výdaje:
a)Celkové výdaje činily 2,937 mil. Kč, oproti roku 2013 nárůst o 645 tis.Kč
b)Z toho výdaje na hlavní činnost činily 2,002 mil.Kč a hospodářskou činnost 0.935
mil Kč
c)Proti plánu 123 tis.Kč jsme tak docílili zisk ve výši 282 tis.Kč (v r.2013 zisk293 tis.Kč),
d)V roce 2013 nám nevznikla povinnosti k dani z příjmů
e)Z ostatních daní  jsem odvedli  do státní  pokladny 242 tis.Kč na daňi  z přidané
hodnoty a 18 tis. Kč na dani ze závislé činnost (známé spíš jako daň ze mzdy).

 
Provedení specifikace příjmů a výdajů 4 specifikovaných akcí pořádaných SCOO v letech 
2010-2013.Kontrola byla provedena jak kontrolou hlavních účetních knih tak vybraných 
faktur hlavně za rok 2013. V případě, že by představenstvo požadovalo přesnou specifikaci 
určité akce, provede revizní komise detailní kontrolu dané akce.

2014
ECOO
Příjmy                                            43748,-Kč
Výdaje                                         172184,24 Kč
 
výsledek hospodaření              -128436,24 Kč



OPTA
Příjmy                                            286285,-Kč
Výdaje                                            554155,-Kč

výsledek hospodaření                 -267870,-Kč

Kongres 2014
Příjmy                                          1664264,- Kč
Výdaje                                          1190468,-Kč
–---------------------------------------------------------------
výsledek hospodaření                  473796,-  Kč

2013
Ing.Šebek                                         450660,-Kč
2014
Ing.Šebek                                          389568,-Kč

   

Specifikace příjmů a nákladů rok 2013

ECCO 2013

Příjmy                                                   40864,77
Vydaje                                                 143566,-
         akce Brusel,Mallaga,Londýn,
-------------------------------------------------
výsledek hospodaření                      -102701,23 Kč

Kongres 2013

Příjmy                                             1508105,48
Výdaje                                             1259336 ,-    Kč
mzdy                                                   88229,-Kč
z toho výdaje bez zjevné ekonomické logiky k akci a výdaje které nejsou pro danou akci obvyklé
režie Ing.Šebek (bez specifikace prací):
                                                        230000,-Kč
zvukař                                               66000,-Kč
ubytování pro členy i nečleny představenstva
                                                          41684,-Kč
---------------------------------------------------------
výsledek hospodaření                         +160540,-Kč



Opta 2013

Příjmy                                                    282079,-Kč
Výdaje                                                    142003,-Kč
fa od BVV                                              121000,-Kč
                                                                  21003,-Kč
mzdy                                                         33818,-Kč
-označené jako náklady na prezentaci-není jasné jakou
----------------------------------------------------------------
výsledek hospodaření                            106258,-Kč

Provoz kanceláře SCOO

Příjmy-členské                                          718500,-Kč
Výdaje                                                       901399,-Kč
---------------------------------------------------------------
výsledek hospodaření                               -182899,-Kč

naprosto mimo logiku výdaj za catering na lodi 17.5.2013      23500,-Kč

       Předchozí roky

ECCO                        2012                              2011                       2010
Příjmy                                            40939,99                         0,-                   17333,-
Výdaje                                         159157,46                 90235,26               168932,82
–----------------------------------------------------
Ztráta                                            -118217,47            -  90235,26             - 151599,82

Kongres Optometrie
Příjmy                                          1221234,59               1265407,-             1423904,60
Výdaje                                          1299840,-                   920199,-               841854,-
–----------------------------------------------------
Ztráta                                             -78606,-Kč zisk        345208,-  zisk       582050,-       

Opta            
Příjmy                                           504396,50                730168,50           1039406,50
Vydaje                                           345536,-Kč              412152,-               655744,-
–-----------------------------------------------------
Zisk                                               158860,-Kč              318016,-               383662,-

Provoz kanceláře SCOO 
Příjmy                                           725000,-Kč              631700,-                787798,-
Vydaje                                           805696,-Kč              854668,-                872107,-
–-----------------------------------------------------
Ztráta                                            -  80696,-Kč          -  222968,-               -84309,-
                
                                          



Celkem vyhodnocení vývoj 2010-2013

Ecco
2010                    -151599,-Kč
2011                    -  90235,-Kč
2012                    -118217,-Kč
2013                    -102701,-Kč
2014                    -128436,24 Kč

Kongres Optometrie
2010                    +582050,-Kč
2011                    +345208,-Kč
2012                    -   78606,-Kč
2013                    +160540,-Kč
2014                   + 473796,-Kč

Opta
2010                    +383662,-Kč
2011                    +318016,-Kč
2012                    +158860,-Kč
2013                    +106258,-Kč
2014                     -267870,-Kč

Kancelář SCOO
2010                    -  84309,-Kč
2011                    -222968,-Kč
2012                    -  80696,-Kč
2013                    -182899,-Kč

Návrh na řešení
ECOO je trvale ztrátová záležitost. Ukončit aktivní činnost v organizaci
OPTA -klesající tendence příjmů - návaznost na novou smlouvu s BVV, uzavřít výhodnější smlouvu
OPTOMETRIE- klesající zisk při rostoucích tržbách -odbourat nesmyslné náklady
SCOO – trvale ztrátová činnost- cena Ing. Šebka není úměrná přínosu pro společenstvo-náhrada za 
agenturní  činnost(najmutí externí organizace) bude jasné jakou práci za kolik odvede.  Nebo je 
možné dohodnout u Ing. Šebka, ale za jasných pravidel-dosud  nejsou.  

  Datum 16.4.2015                                                                       zpracoval
                                                                                                    Dr. Hanzlíček
                                                                                                           


