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Zpráva pro valnou hromadu 13.3.2018

přednesená Ing. Lenkou Valentovou

Vážené dámy a pánové, 
vážení a milí hosté.

Mým úkolem je seznámit Vás se zápisem z jednání dozorčí rady OAK Most, která se konala 
dne 10.2.2018 na OAK v Mostě.

Programem jednání bylo projednání a kontrola těchto materiálů:

1. Stavy účtů a pokladny k 31.12.2017
2. Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017
3. Rozvaha k 31.12.2017
4. Přiznání k dani z příjmů právnických osob – OAK Most k 31.12.2017
5. Výsledky inventarizace OAK Most k 31.12.2017
6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
7. Účetní doklady OAK Most za rok 2017
8. Vyhodnocení rozpočtu OAK Most za rok 2017
9. Návrh rozpočtu na rok 2018
10. Vyhodnocení jednotlivých projektů, na kterých se OAK Most podílela mimo vlastní 

činnost – viz zápisy z hospodaření jednotlivých středisek za rok 2017

K bodu 1)
Stavy účtů a pokladny k 31.12.2017

OAK Most vede běžný účet u RF Bank v Mostě již od jejího vzniku.

Stav na běžném účtu k 31.12.2017 (č. účtu: 42424215/5500) činí:      1,243.136,96 Kč.

Stav na spořícím účtu k 31.12.2017 (č. účtu: 42424303/5500) činí:        105.427,44 Kč.

a) Celkem stav na finančních účtech OAK Most činí:     1,348.564,40 Kč.

Takto vysoký stav účtu je vykázán z důvodu, že OAK nevyplácí žádné mzdy za vlastní činnost, 
pouze dohody o provedení práce za semináře, hradí členské příspěvky AK ČR a provozní 
náklady spojené s činností OAK.

b) Stav pokladny k 31.12.2017 činí 506,-- Kč.

c) Celkem finance k 31.12.2017 jsou 1,349.070,40 Kč.
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K bodu 2)
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

Hospodářský výsledek OAK Most činí za rok 2017 zisk ve výši 28.637.70 Kč.

Kontrolou nebyly zjištěny závady.

K bodu 3)
Rozvaha OAK Most k 31.12.2017

Neuhrazené pohledávky činí:  95.400,-- Kč. 
U neuhrazených pohledávek se jedná o neuhrazené členské příspěvky členů OAK ve výši 
95.400,- Kč. Všem členům, kteří příspěvky neuhradili byly zaslány urgenční dopisy.

Neuhrazené závazky činí: -2.958,38 Kč (k 15.1.2018 všechny uhrazeny). Jedná se o 
dobropisy neuhrazené.

Kontrolou rozvahy k 31.12.2017 nebyly zjištěny závady.

K bodu 4)
Přiznání k dani z příjmů právnických osob – OAK Most k 31.12.2017

Vykázaný výsledek hospodaření k 31.12.2017 činí zisk +  28.638,- Kč

+ připočitatelné položky (náklady na reprezentaci, dary, 
poskytnuté členské příspěvky) 

+  28.894,- Kč

Celkem základ daně před úpravou +  28.894,- Kč

Odpočet – veřejně prospěšná činnost -   28.894,- Kč

Základ daně po úpravě             0,- Kč

Daň z příjmů za rok 2017 hrazena nebude.

Kontrolou daňového přiznání za rok 2017 nebyly shledány závady.
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K bodu 5)
Výsledky inventarizace OAK Most k 31.12.2017

Byl předložen zápis z inventarizace účtů k 31.12.2017, kterou provedla HIK (v příloze).

Dozorčí rada konstatuje, že inventarizace byla řádně provedena a nemá k ní žádných 
připomínek.

K bodu 6)
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření je uveden v příloze.

Stanovisko dozorčí rady je připraveno ke schválení představenstvu OAK Most a valné 
hromadě.

K bodu 7)
Účetní doklady OAK Most za rok 2017

Ke kontrole byly předloženy všechny účetní doklady za rok 2017, a to:
- výpis z účtu – č. ú. 42424215/5500 (běžný účet) u Raiffeisen bank v Mostě
- výpis z účtu – č. ú. 42424303/5500 (spořící účet) u Raiffeisen bank v Mostě
- pokladní kniha
- dodavatelské faktury
- pokladní doklady
- ostatní doklady
- statistické výkazy
- kniha došlých faktur
- kniha vydaných faktur

Při namátkové kontrole účetních dokladů, knih a účetní evidence nebyly zjištěny žádné 
závady.

Účetní doklady jsou řádně vedeny, vše je správně založeno.

K bodu 8)
Vyhodnocení rozpočtu OAK Most za rok 2017

DR projednala vyhodnocení rozpočtu za rok 2017, který je součástí tohoto zápisu.

K vyhodnocení rozpočtu nemá žádných připomínek.
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K bodu 9)
Návrh rozpočtu na rok 2018

DR projednala předložený návrh rozpočtu OAK Most na rok 2018.
Rozpočet na rok 2018 předpokládá vyrovnaný hospodářský výsledek a vychází ze skutečnosti 
roku 2017 – z výsledků činností OAK Most za vlastní činnost.

DR nemá k rozpočtu na rok 2018 žádné připomínky.

Závěr jednání dozorčí rady OAK Most pro představenstvo a valnou hromadu OAK Most.

Dozorčí rada doporučuje představenstvu a valné hromadě OAK Most:

1. Schválit roční účetní závěrku za rok 2017 dle předložených výkazů, tj.

 výkazy zisků a ztrát

 rozvahu

 přiznání k dani z příjmů právnických osob
2. Schválit výsledky inventarizace dle zápisu HIK k 31.12.2017
3. Schválit návrh na rozdělení HV za rok 2017 (dle přílohy)
4. Schválit vyhodnocení rozpočtu OAK Most za rok 2017 (dle přílohy)
5. Schválit návrh rozpočtu na rok 2017 (dle přílohy)

Dozorčí rada ve složení: Aleš Charvát
Ing. Lenka Valentová
František Vlček

Schváleno 13. 3. 2018 valnou hromadou OAK Most – Teplice.




