
 

 
 

ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE PRO JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 
SPOLEČNOSTI C-M-T, Z.S. DNE 14.03.2019 

 
 
Kontrolní komise na základě předložených podkladů z účetnictví pro kontrolu hospodaření za 
rok 2018, kterými byly účetní deník, výpisy pohybů a zůstatku peněz jak v hotovosti, tak 
v bance, výsledovka Společnosti C-M-T, z.s. (dále jen Společnost) a kontrolou všech 
podkladů pro účetní operace, konstatuje, že nebyla shledána závada v hospodaření 
Společnosti. 
 
Rozbor hospoda ření: 
 
Hospodářským výsledkem za rok 2018 je zisk  ve výši  3.871,47,- Kč.  
 
Počáteční zůstatek ke dni 1. 1. 2018 byl 205.157,- Kč, v roce 2018 činily příjmy Společnosti 
147.975,87,- Kč, výdaje 144.104,40,- Kč. Celkový rozdíl mezi p říjmy a výdaji včetně 
převodů z minulého období činí 209.028,47,- Kč. Tato částka zároveň představuje sumu, 
kterou měla Společnost k dispozici ke dni 31. 12. 2018 v hotovosti a na běžném účtu. 
 
Příjmy:  

 
1.   Dotace Ú řadu vlády České republiky - z Úřadu vlády ČR získala Společnost dotaci na 

projekt: 
 

• Společnost C-M-T – Činnost 2018 v celkové výši                95.300,- Kč 
 

 
2.   Sponzorské finan ční dary - Společnost v průběhu roku 2018 obdržela finanční dary od: 
 

• společnosti KIEKERT-CS, s.r.o, 
• Mgr. Kateřiny Pomklové  
• Ivany Jandové  

 
v celkové výši                                                                                                           16.750,- Kč 
 
3.   Příspěvky členů Společnosti - členové vložili do Společnosti finanční prostředky ve 
formě členských příspěvků. 
 
v celkové výši                                                            35.907,22,- Kč 
 
4.   Úroky z vklad ů - na účtu vedeném u Poštovní spořitelny byly v roce 2018 připsány 
kladné úroky  
 
v celkové výši                                                                             18,65,- Kč 

 
Celkové p říjmy Spole čnosti v roce 2018 činily                               147.975,87,- K č 
 
 
Výdaje: 
 
Společnost získané prostředky použila k pokrytí nákladů na tisk a vydávání Bulletinu 
Společnosti a náklady spojené s ostatní běžnou činností. 
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Detaily k jednotlivým výdaj ům: 
 

• Tisk Bulletinu          28.515,- Kč 
• Poštovní poplatky         14.234,- Kč 
• Ostatní osobní náklady        70.150,- Kč 
• Materiálové náklady         10.153,- Kč 
• Cestovní náklady           5.801,- Kč 
• Ostatní služby - telefon, internet                          12.880,40 Kč 
• Ostatní náklady - poplatky, pojištění, daně        2.371,- Kč 

 
Celkové výdaje Spole čnosti v roce 2018 činily                      144.104,40,- Kč 

 
 
Náklady na činnost Společnosti byly pokryty z těchto zdrojů:  
  

1. Dotace Úřadu vlády České republiky                            95.300,- Kč 
2. Přijaté členské příspěvky                                    32.035,75,- Kč 
3. Sponzorské dary                               16.750,- Kč 
4. Úroky z vkladů                      18,65,- Kč 

 
 
V Praze dne 24.02.2019 
 
Ivana Štejnarová, předseda kontrolní komise Společnosti  
 


