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Výroční zpráva 

2016 

 

Název:   Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice, spolek 

Sídlo:     Velká Losenice č.p. 248, 592 11 Velká Losenice 

IČO:    04555651 

Datum zápisu:  1. prosince 2015 

Spisová značka:  L21012 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

Účel:    Spolupráce školy a rodičovské veřejnosti, finanční podpora rozvoje ZŠ a 

MŠ Velká Losenice, spoluúčast na mimoškolních akcích přádaných školou, zájmová činnost, 

náměty a připomínky k výchovně-vzdělávací práci školy, prevence a odstraňování rizikového 

chování žáků školy 

 

Nejvyšší orgán:  členská schůze 

Způsob jednání:  Jménem spolku jedná předseda. 

Statutární orgán:  Předseda – Ing. Karin Jajtnerová 

 

 

Přehled hospodaření v roce 2016 
 

Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice (KPŠ Velká Losenice) byl zapsán 1. prosince 2015 

a využil ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Účetní období: 1.12.2015 – 31.12.2016 

 

Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 3 odst. 4 písm a) – účetní období může být delší než 12 měsíců též při vzniku 

účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku. 

 

KPŠ disponoval v roce 2016 těmito 

 

Příjmy 

- Členské příjmy 

- Příjmy z jarmarku 

- Příjmy z karnevalu 

- Příjmy za sběr starého papíru, hliníku, pomerančové kůry 

 

Výdaje 

- Výdaje v rámci jednotlivých třídních fondů – jízdné a vstupné na školní výlety, 

výtvarné pomůcky, motivační odměny 

- Výdaje v rámci společného fondu KPŠ – výdaje na sportovní soutěže dětí, výdaje na 

potřeby EVVO, výdaje na akci Mikuláš 

KPŠ Velká Losenice nemá žádný dlouhodobý hmotný, nehmotný ani finanční majetek. 
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Oběžným majetkem KPŠ Velká Losenice jsou pouze peněžní prostředky v pokladně a na 

bankovním účtu, který je vedený u Fio Bank – č.ú. 2500918925/2010. 

 

Spolek s ohledem na podstatu své činnosti nepořizuje ani neudržuje žádné zásoby a případné 

vzniklé pohledávky či závazky jsou pouze krátkodobého charakteru. 

 

K 31.12.2016 nemá KPŠ Velká Losenice žádné pohledávky. 

 

K 31.12.2016 nemá KPŠ Velká Losenice žádné závazky. 

 

Přehled příjmů a výdajů je součástí této Výroční zprávy. 

 

Účetnictví KPŠ Velká Losenice je vedeno jako jednoduché.  V rámci jednoduchého účetnictví je 

vedena pokladní kniha, kniha bankovních výpisů, peněžní deník, kniha závazků a kniha 

pohledávek. 

 

Celkové příjmy KPŠ Velká Losenice k 31.12.2016 činí Kč 198 931,-. 

- z toho členské příspěvky činí Kč 77 986,-  - dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou tyto příjmy od daně osvobozené 

 

Celkové výdaje KPŠ Velká Losenice k 31.12.2016 činí Kč 113 859,-. 

 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2016 činí Kč 85 072,-. 
 

zdroj CELKEM Členské příspěvky Hlavní 
činnost 

- Příjmy - 198 931 - 77 986 - 120 945 

- Výdaje - 113 859 - 77 986 - 35 873 

- celkem -  85 072 - 0 - 85 072 

 

 

 

Hlavní činnost spolku je v tomto případě zisková (tj. příjmy jsou vyšší než výdaje) a spolku 

vzniká povinnost podat daňové přiznání, protože není naplněn § 38mb písmeno a) ZDP. 

 

KPŠ Velká Losenice podal Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 

období od 1.12.2015 do 31.12.2016. V daňovém přiznání byly provedeny tyto úpravy: 

 

- Základ daně po úpravách výsledku hospodaření činí Kč 85 072,-.  

- KPŠ Velká Losenice uplatnila v daňovém přiznání snížení základu daně dle § 20 odst. 

7 ZDP, a to ve výši Kč 85 072,- (ř. 251 daňového 

-  přiznání). 

- Po této úpravě činí základ daně na ř. 270 daňového přiznání Kč 0, a daňová 

povinnost je též ve výši Kč 0. 

 

 
23.3.2017, Velká Losenice 
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