
Zpráva revizní komise SČOO za rok 2008

-
Vážené kolegyně a vážení kolegové,

přeji Vám příjemný Brněnský podvečer a doufám že tato zpráva nevyvolá
takové emoce, jako zpráva minulé revizní komise. Nyní se vrátíme k výčtu
suchých čísel. Revizní komise pracovala průběžně během uplynulého roku.
Výsledky své činnosti probírala na devíti pravidelných zasedáních. Dílčí revize
byla provedena dvakrát - v prvním případě se týkala dokladů celého studia Bc.
Martiny Novákové, MSc. od 30. září 2005 do 30. června 2008. Druhá dílčí

~' revize prověřila účetnictví pokladny za 1. až III. čtvrtletí roku 2008. Viz
přiložené zápisy.

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

rozpočtem a odsouhlaseny odpovědnými pracovníky;
b) všechny účetní případy a účetní zápisy jsou řádně doloženy;
c) byl odsouhlasen vykazovaný stav majetku a závazků Společenstva

inventurou ke dni 31.12.2008 a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly;
d) všechny účetní případy splňovaly povinnosti, vyplývající z příslušných

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

Hospodaření Společenstva lze stručně shrnout do těchto základních
údajů:

Příjmy
a) celkové příjmy činily téměř 4,9 mil. Kč, což oproti roku 2001 je

nárůst o půl milionu korun
b) hlavním zdrojem bylo pořádání výstavy OPT A, téměř 2 mil Kč
c) dalšími zdroji se stalo pořádání akcí (kongresy Optometriea ECCO),

1,9 mil. Kč
d) vybrané členské příspěvky činily téměř 0,8 mil. Kč
e) za inzerci a prezentaci jsme obdrželi čtvrt milionu korun.



Výdaje
a) celkové výdaje činily 4,1 mil. Kč, oproti roku 2007 tedy poklesly o sto

tisíc korun a to přesto, že rozsah zajišťovaných akcí byl větší
b) zredukujeme-li příjmy o členské příspěvky (4,9 bez 0,8 je 4,1 mil.

Kč), je zřejmé, že výdaje Společenstva byly kryty výnosy
z pořádaných akcí, a přitom se ve své struktuře pohybovaly na úrovni
předchozího roku

tímto se po dlouhé době v poměrně složitém systému zdaňování
neziskových organizací podařilo dosáhnout nulové daňové povinnosti
k dani z příjmů

c) z ostatních daní jsme odvedli do státní poklady 74 tisíc korun na daň
z přidané hodnoty a 28 tisíc korun na dani ze závislé činnosti (více
známé pod pojmem daň ze mzdy).

V Brně 27.2.2009

Oliva Antonín
předseda revizní komise
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Žaloudek Jiří'
člen revizní komise
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