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Doporučení se vydává na základě těchto skutečností:
-hospodaření Společenstva se řídilo rozpočtem a hlavní proporce rozpočtu byly za rok 2006

dodrženy.
- kongres Optometrie 2006 byl mimořádnou akcí a pozitivně ovlivnil hospodaření Společenstva.

Pořádali jsme první optometristický kongres v Olomouci s udílením kreditních bodů. Kongres byl
odborně i společensky úspěšný a navíc - díky neočekávaně velké účasti - skončil ve fmančním
přebytku. Předpokládám, že představenstvo, na základě těchto zkušeností z Olomouce, zváží výši
poplatků pro členy SČOO na dalším kongresu, který se chystá na září tohoto roku.

- nebyl zjištěn žádný chybějící neproúčtovaný účetní případ týkající se účetního období roku
2006.

- všechny účetní případy a účetní zápisy o nich jsou doloženy či prokázány odpovídajícím
způsobem.

- účetnictví je zpracováváno pomocí prostředků výpočetní techniky. Projekčně programová
dokumentace používaného software je v souladu s ustanovením zákona o účetnictví.

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

- s přihlédnutím ke všem okolnostem účetních případů nebylo zjištěno žádné porušení povinností
r>. uložené příslušnými zákonnými předpisy (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, zákon o dani
~ z přidané hodnoty).

Zpráva revizní komise SČOO pro valnou hromadu 23. 2.2007

Dámy a pánové,

mám příjemný úkol seznámit Vás se zprávou revizní komise za rok. 2006.

Revizní komise se scházela pravidelně během celého roku ve složení Oliva, Mgr. Šenkeříková,
pan Antonín. Celkem se uskutečnilo 10 zasedání revizní komise a to 9 řádných a 1 mimořádné
jednání. Členové revizní komise se pravidelně účastnili jednání představenstva.

Na mimořádném jednání se revizní komise věnovala na podnět představenstva kontrole
financování Kongresu ECOO v roce 2004. Následně doporučila představenstvu několik opatření, jak
zlepšit tok informací v představenstvu při financování mimořádných aktivit.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem rád, že Vám mohu sdělit, že revizní komise může valné
hromadě doporučit, aby schválila hospodaření Společenstva za rok 2006.

A nyní k celkovému hospodaření:
Příjmy vzrostly o více než 10% a dosáhly bez kongresu optometrie téměř 2,9 mif.Kč. Vybrali

jsme více příspěvků než v roce 2005 (nárůst činí 8%, tedy 57 tis. Kč). Hlavním příjmem Společenstva
je podíl na výnosech z veletrhu OPTA Díky dobré spolupráci BW Brno a sekretariátu Společenstva
příjmy z veletrhu rostou - v roce 2006 o téměř 15%. Společenstvo využívá příjmů z veletrhu
k získávání nových vystavovatelů a k financování další ~iziční činnosti. Daří se zvyšovat i příjmy
z vydávání časopisu Ceská oční optika. Pro letošní rok SCOO připravilo vydávání časopisu Brýle+ a
věřím, že i tento časopis pro zákaznickou veřejnost bude, když ne hned, tak postupně, finančně
přebytkový.

Výdaje rostly v roce 2006 tak, jak se vyvíjela činnost Společenstva.
Celkové příjmy dosáhly téměř 3,8 mil. Kč a výdaje 3,4 mil. Kč. Hospodaření skončilo

přebytkem více než 360 tis.Kč. Společenstvo má daňový status podnikající neziskové organizace a
výpočet daně z příjmu je poměrně složitá záležitost. Představenstvo optimalizovalo daňovou povinnost
Společenstva tak, aby daň z příjmu nepřekročila několik desítek tisíc korun (daňové přiznání je
připraveno na 54 tis. Kč).
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Otázkou zůstává, zda-li věnovat ještě více pozornosti některým výdajovým položkám. Náklady
na kancelář se dařilo usměrňovat podle růstu příjmů - nájemné, náklady na telefon a internet, mzdové
a materiálové náklady lze považovat za oprávněné. V roce 2006 byly výdaje ovlivněny
především kongresem v Olomouci. Proti dalším výdajům např. na poštovné a balné, opravy a
udržování nemá revizní komise námitek.

Dámy-a pánové, Společenstvo má za sebou další úspěšný rok a je finančně v černých číslech. Má
tedy dostatek zdrojů k tomu, aby rok 2007 byl rokem úspěšným.

Anekdota
Potká Kohn Roubíčka. Roubíček kypí pohodou, je růžovoučkej, vyspinkanej, vysmátej. Jako by

ani neměl starosti. A taky, že jo (teda ne). Říká hned na vysvětlenour'No, to já si teď najal takovýho
člověka, a ten za 150.000 měsíčně na sebe bere všechny moje starosti." "Hm, to je opravdu moc hezký,
ale, kde, prosím tě vezmeš těch 150.000?" "Jo, tak to užje jeho první starost."
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