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Příloha v účetní závěrce 2019 
 

Obchodní firma: Mezinárodní vězeňské společenství 
 
Sídlo: Balbínova 50/10, 120 00 Praha 2 
 
Právní forma: spolek 
   

IČ: 22848061 
 

Druh obecně prospěšných služeb: Cílem spolku je pomáhat potřebám osob ve výkonu trestu, 

propuštěným vězňům, obětem zločinu a jejich rodinám v naplňování fyzických, psychických, 
duchovních a sociálních potřeb a motivovat je v uplatňování křesťanských principů. Cílem spolku je 
rovněž povzbuzovat věřící ve sborech a církvích v pomoci všem výše uvedeným ve spolupráci s 
kaplany a zaměstnanci věznic na bázi duchovní, praktické a vzdělávací. 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti: Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s 

náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro 
podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto 
činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. stanov, dalších spolkových 
činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. (Například publikační činnost, pořádání konferencí, 
kurzů, koncertů a další). 

 

Datum vzniku spolku: 1. ledna 2014 
 

Zakladatelé spolku: Gabriela Kabátová 
 

Statutární orgán:  Gabriela Kabátová – výkonná ředitelka, Mgr. Květoslava Jakubalová – 
předsedkyně rady, Ing. Ivan Chrástek – místopředseda rady 
 

Účetní období: kalendářní rok 
 

Rozvahový den: 31. 12. 2019 
 

Systém zpracování účetnictví: Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software 
Premier, který odpovídá příslušným legislativním požadavkům. 

 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

 
Předkládaná účetní závěrka spolku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 

Způsob oceňování: Majetek je oceňován pořizovací cenou. 
 

Směnné kurzy: 
Oceňování pohledávek a závazků probíhá dle aktuálního kurzu ČNB. Případné kursové rozdíly jsou 
účtovány na vrub účtu 545, či ve prospěch účtu 645. 
 

Drobný majetek: 
- do 40 tis. Kč drobný hmotný majetek, pořízení účtováno na účet 501 
- do 60 tis. Kč drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno na účet 518 
- neodepisuje se, vedena evidence majetku 
 

Odepisovaný majetek: 
- nad 40 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek 
- nad 60 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek 
- pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní odpisy uplatňovány měsíčně pomocí 
účtu 551, daňové odpisy jsou uplatňovány dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. O daní 
z příjmů. 
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Přijaté dary a dotace  
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázky dle 
konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny.  
   

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 

 

Evidence dlouhodobého majetku:  
Spolek neeviduje hmotný majetek. 

 

Pohledávky a závazky: 
Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve lhůtě splatnosti činí 0 tis. Kč (z toho před dobou 
splatnosti 0 tis. Kč, po době splatnosti 0 tis. Kč). 
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí 17 tis. Kč (z toho před dobou 
splatnosti 15,5 tis. Kč, po době splatnosti 1,5 tis. Kč). 
Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než  
3 roky. 
Souhrnná výše pohledávek (Smlouvy o zápůjčkách) po a ve lhůtě splatnosti činí 0 tis. Kč. 
 
 

Časové rozlišení: 
Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 25,5 tis. Kč – jedná se o pojištění vozu, 
podnikatelských rizik, předplatené a poplatky 2020. Výdaje příštích období jsou evidovány 0,5 tis. Kč – 
jedná se o telefonní poplatky. Příjmy příštích období jsou evidovány v částce 0 tis. Kč  Dohadné účty 
pasivní jsou evidovány v částce 2,5 tis. Kč – jedná se o náklady spojené s nájem 4Q 2019. 
 

Počet zaměstnanců a osobní náklady: 
V roce 2019 zaměstnával spolek 5 zaměstnanců na HPP. Průměrný přepočítaný počet zaměstnanců 
v roce 2019 byly 3 zaměstnanci, z toho 0 člen řídícího orgánu. 
Na DPČ bylo zaměstnáno 7 zaměstnanců, na DPP bylo zaměstnáno 33 zaměstnanců. 
  
Celkové osobní náklady v roce 2019 činily 2 903 tis. Kč – z toho mzdy 1 243 tis., dohody o pracovní 
činnosti 218 tis. Kč, dohody o provedení práce 916 tis. Kč, zákonné pojištění 520 tis. Kč a ostatní 
sociální náklady (povinné pojištění Kooperativa) 6 tis. Kč. 
 
Členům statutárního orgánu v roce 2019 byly poskytnuty půjčky ve výši 0 tis. Kč, nebyly poskytnuty 
žádné úvěry, záruky ani jiná plnění. 
 
 

Přijaté dary a dotace  
V roce 2019 byly přijaty dotace z finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 1 492 615 Kč, do roku 
2019 byla rozpuštěna celá částka. V roce 2019 byly přijaty následující dotace: 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

Ministerstvo spravedlnosti 607 701,00  
Ministerstvo spravedlnosti 884 914,00  
 
 
Přijaté dary v roce 2019 byly ve výši 4 612 tis. Kč, z toho 591 tis. Kč ze zahraničí, 2 tis. Kč přes DMS, 
109 tis. Kč přes portál Darujme. Od právnických osob bylo přijato 2 878 tis. Kč, od fyzických osob 
1 032 tis. Kč. Na fondy bylo přeúčtováno 129 tis. Kč. V roce 2019 byly přijaty následující dary 
(jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně): 
 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

Sbor církve bratrské v Liberci 250 000,00  
Dar na provoz 120 000,00  
Ivan Chrástek 20 000,00  

Sbor církve bratrské 15 612,00  

F-nadace 1 100 000,00  



Příloha v účetní závěrce 
Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. 

k 31. 12. 2019 

 

3 

Jiřina Hážová 15 000,00  

Sbor církve bratrské v Praze 6 13 145,00  

Dar na provoz 80 000,00  

Sbor církve bratrské v Praze 5 11 000,00  

Jan Kotrs 10 000,00  

Rudolf Brančovský 80 000,00  
Zdislava Laňková 10 000,00  
Sbor Církve bratrské v Praze 13 50 789,00  
Mykola Oščádal 10 000,00  
Kolský Karek 10 000,00  
Šmída Filip 40 000,00  
Yveta Kolská 10 000,00  
Bartošková Věra 10 000,00  
Rudolf Brančovský 80 000,00  
Sbor církve bratrské v Praze 3 10 000,00  
Ondřej Krišica Andělský strom na zdvojení 30 000,00  
? Sbor Církve bratrské v Černošicích 15 000,00  
AWIGO s.r.o. 10 000,00  
Siemens s.r.o. 100 000,00  
BVfon Czech Telecomm charity 13 000,00  
Sbor Bratrské jednoty 10 679,00  
dar Sbor církve bratrské 10 000,00  
James Barnes 15 000,00  
Nadace Divoké husy 60 000,00  
ZUŠ Bojanovice 16 790,00  
Ondřej Krišica 50 000,00  
Benevolentia 962 681,00  
Drobní dárci 788 607,59  
Faith and Learning Int. 590 705,80  

   
 

 

Výsledek hospodaření a daň z příjmu  
V roce 2019 vykazuje organizace zisk ve výši 254 tis. Kč (z toho zisk v hlavní činnosti 371 tis. Kč a 
ztrátu 117 tis. Kč v činnosti hospodářské). Po vyjmutí osvobozených plnění (dary, dotace) je základ 
daně 98 tis. Kč. Ten byl zaokrouhlen a snížen uplatněním odčitatelné položky ve výši 98 tis. Kč 
v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Celková daňová povinnost za rok 2019 činila 0 tis. 
Kč.  
 
Daňová úspora za r. 2019 činí 98 tis. Kč a bude využita v následujícím zdaňovacím období. 
 
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 
 
 
Sestaveno dne: 28.4.2019 

 
 

Jméno a podpis statutárního orgánu společnosti: 
 


