
VIA hluchoslepých z.s.  

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 69060169, DIČ: CZ69060169 

 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9804 

 

 
zpráva o hospodaření VIA hluchoslepých z.s. v roce 2018 

(ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018) 
 
 

Název účetní jednotky: VIA hluchoslepých z.s. (dále jen: VIA-HS z.s.) 
Sídlo účetní jednotky: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 69060169; Právní forma účetní jednotky: spolek 
Předmět činnosti: humanitární činnost na pomoc hluchoslepým, která není podnikáním 

Statutární orgán: PhDr. Jan Jakeš, předseda VIA-HS z.s. 
Rozvahový den: 31.12.2018; Okamžik sestavení přehledu: 16.01.2019 

 

VIA-HS z.s. je veřejně prospěšným poplatníkem podle ustanovení § 17a odst. 1 zákona 
číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Je poplatníkem, který jako svou 
hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (není založen nebo zřízen za 
účelem podnikání), má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, a příjmy 
od daně z příjmů osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou. 
 
 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
 

PŘÍJMY 
 

(1) Příjmy zahrnované do základu daně z příjmů: 0 , 00 
(2) Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů 

 

Příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou 
UB. Úroky banky (daň vybírána srážkou): 3 , 09 
 

Příjmy, které předmětem daně z příjmů nejsou, a příjmy osvobozené od daně z příjmů  
A. Příspěvky účastníků akcí (účastnické příspěvky) určené k úhradě části výdajů na 
ubytování, stravování a organizaci akcí humanitárního programu Pomoc hluchoslepým  
A1. Příspěvky účastníků akcí - rekondiční pobyt akce Velké Losiny: 7000 , 00 
B. Bezúplatné příjmy (dary) na humanitární akce Pomoc hluchoslepým: 54400 , 00 
C. Členské příspěvky (ČP): 1400 , 00 
D. Dotace, příspěvky a podpory, granty:  0 , 00  
E. Dědictví a odkazy:   0 , 00  
Konečný příjem (bez průběžných položek): 62803 , 09 
 
 

ZŮSTATKY Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ 
(nevyčerpané prostředky přijaté v předcházejících letech) 

 

F1. Přijaté bezúplatné příjmy (dary) / zůstatky z předchozích období: 30152 , 40 
F2. Vlastní prostředky (UB, ČP) / zůstatek z předchozích období: 24047 , 76 
Zůstatky celkem: 54200 , 16 
 



VÝDAJE 
(účel výdajů: zabezpečení humanitárního programu Pomoc hluchoslepým) 

 

I. Výdaje neovlivňující základ daně z příjmů (výdaje daňově neuznatelné): 0 , 00 
II. Výdaje ovlivňující základ daně z příjmů 
(1) Výdaje související s příjmy zahrnovanými do základu daně z příjmů: 0 , 00 
(2) Výdaje související s příjmy nezahrnovanými do základu daně z příjmů 

 

Výdaje související s příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou 
DUB. Daň z úroků (vybírána srážkou): 0 , 58 
 

Výdaje související s příjmy, kt. nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny 
P/A1. Použití příspěvků účastníků akcí celkem: 7000 , 00 
- Rekondiční pobyt akce Velké Losiny: 7000 , 00 
 

PPD. Použití bezúpl. příjmů (darů) a zůstatků darů z předchoz. období: 67456 , 40 
PPD/B. Použití bezúplatných příjmů (darů) přijatých v r. 2018: 37304 , 00 
- Rekondiční pobyt akce Velké Losiny: 36000 , 00  
- Ostatní činnosti dle článku III stanov: 1304 , 00 
PPD/F1. Použití přijatých darů / zůstatků z předchozích období: 30152 , 40 
- Rekondiční pobyt akce Velké Losiny: 26409 , 40 
- Ostatní činnosti dle článku III stanov: 3743 , 00 
 

PPD. Shrnutí / věcné členění výdajů celkem: 67456 , 40 
- Rekondiční pobyt akce Velké Losiny: 62409 , 40 
- Ostatní činnosti dle článku III stanov: 5047 , 00 
 

P. Použití ostatních příjmů 
P/ČP. Použití přijatých členských příspěvků: 0 , 00 
P/UB. Použití přijatých srážkou zdaněných úroků banky (po odpočtu DUB): 0 , 00 
PVP/F2. Použití vlastních prostředků / zůstatků z předchozích období: 9320 , 60 
- Rekondiční pobyt akce Velké Losiny: 2283 , 60 
- Ostatní činnosti dle článku III stanov: 7037 , 00 
 
Konečné výdaje (bez průběžných položek): 83777 , 58 
 

 
PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY 

 

Průběžné položky / příjem: 0 , 00 
Průběžné položky / výdaj: 0 , 00 
 

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: -20974 , 49 (ztráta) 

 

Ztráta vznikla při zabezpečování humanitárních akcí programu "Pomoc hluchoslepým", 
kdy příjmy byly nižší než výdaje. Byla uhrazena použitím darů přijatých v r. 2017.   

 
REKAPITULACE 

 

Převod zůstatku / zůstatek z roku 2017: 54200 , 16 
Souhrn příjmů za rok: 62803 , 09 
Souhrn výdajů za rok: 83777 , 58 
Zůstatek: 33225 , 67 



 
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY K 31.12.2018 

 

Peněžní prostředky v hotovosti: 4450 , 00 
Peněžní prostředky na bankovním účtu: 28775 , 67 
Peněžní prostředky celkem: 33225 , 67 
 

Z toho:  
F1. Bezúplatné příjmy (dary) / zůstatek do r. 2019: 17096 , 00 
F2. Vlastní prostředky: 16129 , 67 
 
 

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 
 

Dlouhodobý hmotný majetek (použitelnost delší než jeden rok): 
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (ocenění 3000 - 40000 Kč): 0 , 00 

Zásoby (Materiál): 
- Materiál - Drobný hmotný majetek (ocenění pod 3000 Kč): 0 , 00 

Hmotný majetek celkem: 0 , 00 
 

Závazky dlouhodobé: 0 , 00 
Závazky krátkodobé: 0 , 00 
 
 

POZNÁMKA K POLOŽCE B. BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY (DARY) 
 

Bezúplatné příjmy (dary) jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob podle ust. 
§ 19b odst. 2 písm. b bod 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
 
Vypracoval: V Praze dne 16. ledna 2019 
Statutární orgán: PhDr. Jan Jakeš, předseda VIA-HS z.s.  


