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Milé dámy a vážení pánové,

abych Vás mohl seznámit s výsledky hospodaření za r. 2007, je nutné vrátit se
k usnesení poslední valné hromady, ve kterém bylo uloženo "dokončit zrušení' cenové
regulace". Po velmi zdlouhavých, obtížných a intenzivních jednáních se nám podařilo
cenovou regulaci dostat do celkem přijatelných mezí. Za toto úsilí lze poděkovat
pověřeným zástupcům ing. Vymyslickému a ing. Valentovi, i těm nejmenovaným ze
zákulisních jednání tzv. optickým .Dalikům".

Revizní komise se scházela pravidelně během roku 9x a jednou mimořádně kvůli
kontrole nákladů ECOO, na které SČOO poskytuje finanční příspěvky.

Členové revizní komise doporučují schválit hospodaření Společenstva za r. 2007
na základě těchto údajů:
- hospodaření Společenstva se řídilo rozpočtem a hlavní údaje rozpočtu byly dodrženy;

/> - nebyl zjištěn žádný chybějící neproúčtovaný účetní případ, týkající se účetního období
roku 2007;
- všechny účetní případy a účetní zápisy o nich jsou doloženy či prokázány
odpovídajícím způsobem;
- účetnictví je zpracováváno pomocí prostředků výpočetní techniky a 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 uložené příslušnými zákonnými předpisy (zákon o účetnictví, zákon o dani
z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty).

A nyní přejdeme k suchému výčtu čísel:
Příjmy

r - opět hlavním zdrojem příjmu Společenstva jsou výnosy z veletrhu OPTA 2007 (1,7 mil
Kč);
- dalším zdrojem jsou příspěvky členů ( 756.000 Kč) s příjmy z vydávání časopisů
Oční optika a Brýle+ ;
- kongresové poplatky:

Celkové příjmy za rok 2007 byly téměř 4,4 mil Kč.
Výdaje . ,.
- v roce 2007 byly příjmy a výdaje vyrovnané tak, jak to u neziskové organizace má být,
přesto rok 2007 skončil s účetním ziskem po zdanění ve výši 115 tis. Kč;
- Společenstvo jako podnikající nezisková organizace má. poměrně složitý způsob
zdaňování svých ekonomických příjmů, přesto se v roce 2007 podařilo představenstvu
optimalizovat daňovou povinnost a daň z příjmů v roce 2007 činí o 9 tis. Kč méně než
v roce 2006 (45 tis. Kč);
- ostatní výdajové položky jsou ovlivněny jednak růstem cen a jednak příjmovou částí,
vývoj nejdůležitějších položek ve srovnání s předchozími roky lze charakterizovat:

-- nárůst nákladů na kancelářské potřeby o 29 tis. Kč ve srovnání s rokem 2006 je
ovlivněn růstem cen a nárůstem administrativních úkonů v sekretariátu;



-- oproti roku 2006 se rozšířily výdaje na vydávání časopisů na 130 tis. Kč; .
-- náklady na cestovné ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 212 tis. Kč, zejména

v důsledku nákladů na studijní cesty (Rakousko, USA) a konference ECOO v Lisabonu,
Dubrovníku, Oberhansenu;

-- náklady na nájemné, telefony a internet ve srovnáni s rokem 2006 vzrostly o 65
tis. Kč v důsledku nárůstu cen za služby a větší administrativní náročnosti zajišťování
akcí',

-- ostatní finanční náklady vzrostly proti roku 2006 o 30 tis. Kč zejména vlivem
zvýšení bankovních služeb.

Milé dámy a vážení pánové, děkuji za pozornost.
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