
Zpráva Revizní komise SČOO za r; 2010

Milé kolegyně a milí kolegové,

než Vás seznámím s výsledky hospodaření> dovolte mi, abych zhodnotil plnění Usnesení
z poslední valné hromady.

Revizní komise pracovala během celého uplynulého roku. Uskutečnilo se deset pravidelných
.a jedno mimořádné zasedání.

Hospodaření Společenstva doporučujeme schválit, protože:

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) vykazovaný stav majetků a závazků Společenstva byl zkontrolováninventurou ke dni3L12.201O 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).

Přehled hospodaření Společenstva je následující:

KaPitola PŘÍJMY

Celkové příjmy byly 3,4 milionu Kč, oproti roku 2009 to znamenápůkles"o jeden milion
korun, a to z důvodusnfžempříjmů z provizí výstavy QPTA.

Hlavní zdroje příjmu:
- výstavaOPTA - jeden milion korun (vloni 2,2 mil.Kč),
- kongres Optometrie- 1,4 mil Kč (VIOhi stejná částka),
- členské příspěvky činily 0,7 mil Kč (stejně Jako v minulém roce),
- ostatní příjmy činily 0,2 mít Kč.

1-

Kapitola VÝDAJE ' .'
Celkové 'Výdaje byly 2,8 milionu Kč, což znamená pokles oproti roku 2009 01,4 'ifu.lionu

korun.
Z toho výdaje na hlavní činnost činily 0,8 mil Kč a hospodářskou činnost 2 miliony Kč.
Podařilo se nám tak vytvořitziskpředzdaněním ve výši 555 tisíc korun (v roce 2009 činil 151

tisíc korun).
V roce 2010 nám v poměrně složitém zdaňovánfneziskových organizací vznikla povinnost

k dani z příjmu ve výši 65 tisíc korun, takže čistý zisk čini1490 tisíc korun.
Z ostatních daní jsme odvedli do státní pokladny 219 tisíc korun na daň z-přidané hodnoty a

31 tisíc korun nadani ze závislé činnosti (daň ze mzdy).
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Vážené dámy a váženi pánové,
..

nyní, když jste byli seznámeni s výsledky hospodaření Společenstva za rok 2010, dovolte,
abych Vám předložil návrh rozpočtu na rok 2011;

. a) na členských příspěvcích vybereme 700 tisíc korun (o 36 tisíc méně),
b) výnosy OPTA 201O budou okolo jednoho milionu korun (stejně jako v roce 2010),
c) z kongresu Optometrie bude příjem 1,4 milionu.korun (stejný jako v roce 2010),
d) takže z výstavy OPTA a.kongresů očekáváme čistý zisk 1 155 000 Kč,
e) za školení, vydáváni Osvědčení a inzerci v našich časopisech očekáváme 195 tisíc Kč,
f) ostatní příjmy (např. úroky) očekávámeve výši pěti tisíc korun.

Celkové příjmy by tak měly být 3 300 OOOKč.

Ve výdajové části rozpočtu bychom rádiudrželi úroveňroku 2010, takže celkové výdaje v roce 2011
by měly činit zhruba 2800 OOOKč,z toho;
- 80 tisíc korun kancelářské potřeby,
- 50 tisíc korun náklady časopisů (balné, poštovné, distribuce), '-
- 10 tisíc korun drobné opravy zařízení,
-100 tisíc cestovné tuzemské i zahraniční,
- 450 tisíc korun externí spolupráce,
- 250 tisíc nájemné a služby, související s nájemným,
- 90 tisíc telefony ff internet,
- 25 tisíc poštovné,
- 200 tisíc osobní náklady (dohody o provedení práce),
- 600 tisíc náklady OPTA 2011,
- :645 tisíc náklady kongresů (pronájmy, ubytování, společenské akce, materiálové a technologické
zabezpečení),
,.. J 50 tisíc finanční náklady (pojištění, bankovní výlohy; kurzové ztráty),
- 150 tisíc ostatní náklady (účetnía daňové služby, ostatní služby pro ~ČOO).

Celkové hospodaření Společenstva by tak mělo v roce 20 LI skončit s podobným ziskem jako
v roce 2010, tj. ve výši 500 tisk korun.

V rámci zviditelnění odborné způsobilosti členů Společenstva navrhujeme výše uvedenou
částku použit na propagační akci ,,100 %"~

Děkuji Vám za pozornost,

, '

Oliva Antonín
předseda Revizní komise
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Bc. Martina Nováková
členka Revizní komise

Jakub Vrba
člen Revizní komise


