SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU sv. LAZARA z.s.
Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto

VÝROČNÍ A FINANČÍ ZPRÁVA 2021
09.03.2022 od 17 hod. Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto
Přítomní:

předseda
místopředseda
členové

Mgr. Richard Andrle Sylor. MBA
Ing. Samír Masad
Petr Jílek

Změna v oblasti adresy a vedení spolku:
Beze zeměny.
Sídlo: Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto.
Předseda: Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA
Místopředseda: Ing. Samír Masad, Csc.
Základní cíle a poslání spolku
1. Cílem je organizovat a realizovat dobrovolnou a neziskovou charitativní činnost svých členů,
pomáhat nemocným, trpícím a opuštěným v tuzemsku i v zahraničí, šířit povědomí o nutnosti
této činnosti a udržovat tak hlavní principy ekumenického a křesťanského rytířství.
2. Za tímto účelem bude SPŘ sv. Lazara pro tuto činnost vytvářet pracovní skupiny a zajišťovat
potřebné finanční prostředky, případně i pomocí veřejných sbírek.
3. Tento z.s. bude spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným zaměřením v ČR i
v zahraničí.
4. Své cíle bude propagovat, a tak se bude věnovat osvětové, informační i publikační činnosti.

Změna v účtech:
Transakční účty: 0001617002/2700; 0001617600/2700 v UniCredit Bank a.s.
Účet pro sbírky povolení Krajským úřadem pardubického kraje: 288734774/0300, Poštovní
spořitelna

Ochranná známka:
Spolek vlastní a má registrovanou ochrannou známku pod číslem registrace / zápisu: 263051, číslo
spisu: 194003, v rámci Úřadu průmyslového vlastnictví.

DMS:
Od 01.01.2021 se rozběhnou akce v rámci dárcovských DMS (přes Fórum dárců, z.s.).
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Vyjádření finančního analytického úřadu Min. financí.
(rok 2019) Vzhledem k tomu, že Sýrie je zařazena na sankční seznam EU a USA a vztahují se na
ně různá embarga, bylo pro zajištění kompatibility a i pohledu ujištění se kontaktován analytický
úřad Min. financí. Na základě emailové a telefonické komunikace bylo zjištěno, že takto ,,malé
zdroje financí“ nepředstavují žádnou hrozbu. Také byly analyzovány Syrské křesťanské sirotčince
z pohledu rizika. Závěr daného analytického útvaru je, že nejsou porušena žádná opatření a tato
činnost není v rozporu s právním prostředím. Byly jsme však upozorněni, na povinnost nepřevážet
přes hranice položky nad 10 tis. EUR (příp. ekvivalent 10 tis. EUR).

Prezentace spolku/neziskové organizace:
Předseda organizace p. Richard Andrle Sylor zadal v roce 2021 výrobu grafiky a designu nového
stěžejního projektu s názvem ADOPCE Sýrie. Zároveň s tímto byla rezervována doména a hosting
www.adopcesyrie.cz Stránky byly po dobu roku 2021 plně funkční a projekt se rozběhl dle
plánovaného harmonogramu.
Další prezentace projektu a spolku je na:
- Facebooku
- Instagramu
- Jsou/byly využívány reklamy např. inzerce v Křesťanském týdeníku
- Propagační letáky

Účetnictví a finanční zpráva:
Vedení účetnictví je pověřena Monika Andrlová, Luční 296 , 566 01 Vysoké Mýto (dále jen účetní
firma/společnost). Účetní společnost zpracovala účetnictví roku 2020 a toto předala předsedovi
spolku. Předseda spolku si účetnictví řádně prostudoval, uplatnil připomínky a dotazy. Na základě
tohoto byla schválena účetní závěrka roku 2021. Daňové přiznání bude zasláno místně příslušnému
Finančnímu orgánu v době pro podání přiznání.
Finanční částky a účetnictví předseda Richard Andrle Sylor schvaluje.
Spolek přijal v roce 2021 drobné peněžní dary v celkové výši 1 029 tis. Kč. Jde o dary, které byly
v menších částkách v průběhu celého roku zaslány na účty Společenství.
Ze shromážděných prostředků byly poskytnuty dary na financování dobročinných aktivit a podporu
sirotčinců v Sýrii ve výši 649.550 Kč (ekvivalent 30.100 USD).
Dále spolek daroval 2 x 30.000,-Kč Vojenskému špitálnímu řádu sv. lazara Jeruzalemského, z.s.
k tomu, aby jej dále předal do Hospice Štrasburk a 20.800,-Kč pro Oblastní charitu Červený
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Kostelec Dům sv. Josefa, 15.000,-Kč římskokatolické farnosti Vysoké Mýto. Celkem na tyto
aktivity 95.800,-Kč.

Činnost spolku v roce 2021:
Činnost spolku je rozdělena na dvě části:
Část A): Podpora hospicové péče v ČR
Část B): Podpora zahraničních aktivit a to zejména Sýrie
Část A): Podpora hospicové péče v ČR
V rámci činnosti naší neziskové organizace bylo zajištěno 2 x 30.000,-Kč. Tyto zdroje byly
rozděleny do hospiců v ČR a to na základě výběru spřízněné organizace tj. Vojenského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalemského z.s.. Tyto zdroje byly předány hospicům v ČR na zajištění
hospicové péče.
Část B): Podpora zahraničních aktivit a to zejména Sýrie
Projekt ADOPCE SÝRIE (www.adopcesyrie.cz) je projekt, jež je zacílen na pomoc zejména
křesťanským sirotčincům a v něm pro nezletilé děti. Forma daru je rozdělena na část bez vazby na
děti (dar, jež obdrží daný sirotčinec) a nebo na přímí dar tj. vlastní adopce na dálku (tyto zdroje
obdrží sirotčinec, avšak jsou primárně určeny pro konkrétní adoptované děti).
V této oblasti spolupracujeme se syrskou ambasádou v Praze, konkrétně se zaměstnancem Ing.
Samírem Masadem, jenž je zároveň místopředsedou spolku.
Zdroje jsou v Sýrii použity na nákup jídla, léků, hyg. prostředků a částečně na školné. Variabilitu
použitelnosti ponecháváme plně na daném sirotčinci, neb tento ví, co dané děti aktuálně trápí či co
nutně potřebují.
Projekt je zaměřen na podporu ve válce poničené a postižené zemi, kde některé děti nemají co jíst a pít, či jsou bez
rodiny. Zde vznikly sirotčince, které se starají o dané křesťanské děti. Jejich rodiče jsou často mrtví či nezvěstní, a
proto nalezly útočiště v těchto sirotčincích. Bohužel stávající stav v Sýrii je více než žalostný a děti se potýkají
s nedostatkem základních lidských potřeb (jídla, pití, ubytování atd.). Děti jsou sice částečně zaopatřeny, avšak pouze
v minimalistické variantě, jejich situace je více než tíživá. Potřebují základní lidské potřeby jako je láska rodiny. Tu jim
dát ale nemůžeme. Můžeme jim však zpříjemnit život v dané sociální skupině (v sirotčinci) a poskytnout jim zdroje na
jídlo, pití, oblečení a ubytování.

V roce 2021:
byly uzavřeny darovací smlouvy (bez vazby na děti)
byly uzavřeny darovací smlouvy (s vazbou na adopci)
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Ostatní - projednáno:
Členská základna a podpisové právo: beze změny.
Plán činnosti pro rok 2022:
Dle plánu bude pokračováno v dané činnosti, kdy předpokládáme, že v roce 2022 bude uzavřeno
cca 20 darovacích smluv (dárci s vazbou na adoptované dítě) a bez vazby bude vybráno min.
300.000,-Kč.
Stávající ochrana osobních údajů: V souvislosti se zavedením nařízení EU GDPR byla
provedena revize zpracování osobních údajů dárců. Bylo konstatováno, že stávající praxe je
v souladu s tímto nařízením. Požadavky EU z oblasti GDPR byly implementovány do návrhu
Darovací smlouvy.
Příloha:
-

Rozvaha roku 2021
Výkaz zisků a ztrát roku 2021
Příloha k účetní závěrce roku 2021

Vysoké Mýto, 09.03.2021
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Příloha k účetní závěrce
Společenství pomocníků řádu sv. Lazara, zapsaný spolek
k 31.12.2021
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se stanový obsah účetní závěrky
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí
z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti)
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou v celých tisících Kč,
pokud není uvedeno jinak
Obecné údaje: Popis účetní jednotky

Název: Společenství pomocníků řádu sv. Lazara, zaspaný spolek
Sídlo:
Právní forma: zapsaný spolek

Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 60444258

Základní cíle a poslání spolku
1. Cílem je organizovat a realizovat dobrovolnou a neziskovou charitativní činnost svých členů,
pomáhat nemocným, trpícím a opuštěným v tuzemsku i v zahraničí, šířit povědomí o nutnosti této
činnosti a udržovat tak hlavní principy ekumenického a křesťanského rytířství.
2. Za tímto účelem bude SPŘ sv. Lazara pro tuto činnost vytvářet pracovní skupiny a zajišťovat
potřebné finanční prostředky, případně i pomocí veřejných sbírek.
3. Tento z.s. bude spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným zaměřením v ČR i v zahraničí.
4. Své cíle bude propagovat, a tak se bude věnovat osvětové, informační i publikační činnosti.
Datum vzniku a údaje o zápisu: Spolek byl jako Občanské sdružení zapsán do rejstříku vedeného
Ministerstvem vnitra 2.5.1994. Od 2019 je spolek veden Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L,
vložka 3089.
Změny provedené v účetním období ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové:
V účetním období byly provedeny změny v zápise statutárních osob a sídla společnosti.
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Činnost
Spolku řídí Vedení spolku – výbor, který volí Výroční schůze. Za Vedení Spolku je oprávněn jednat
navenek předseda.
Vedení spolku – výbor k rozvahovému dni
Funkce
Předseda spolku
Místopředseda spolku

Jméno
Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA
Ing. Samír Masad Csc.

Zaměstnanci, osobní náklady a odměny
Spolek nemá žádné zaměstnance.
Spolek neposkytl žádné úvěry, půjčky, poskytnutá zajištění a ostatní plnění osobám – členům
statutárních orgánů.
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Účetní závěrka byla zpracována podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky Ministerstva
financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, jejichž
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Telefon
608 883 407

Email
info@adopcesyrie.cz

Bankovní spojení
288734774/0300

IČO
604 44 258
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1. Způsob ocenění majetku (§39/5a)
1.1. Zásoby
Účtování zásob: Spolek neeviduje zásoby.
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:
Spolek nevytváří majetek vlastní činností.
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů, účast v jiných společenstvích a účetních jednotkách:
V účetním období Spolek nevlastnil žádné cenné papíry a majetkové účasti ani nebyl členem jiných
účetních jednotek.
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Spolek nepoužívá reprodukční pořizovací cenu.
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování: V období nedošlo k žádným změnám.
4. Opravné položky k majetku: Opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování
Spolek nevlastní Dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, který by podléhal odpisování.
Spolek nevlastní Dlouhodobý drobný hmotný nebo nehmotný majetek, který by podléhal
odpisování.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Ve sledovaném období spolek nepracoval s údaji v cizí měně (krom výměny zdrojů z CZK na USD)
v rámci své činnosti, jež obratem vynakládá na jako dar.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Ve sledovaném období spolek nepoužil ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem: Spolek nevlastní majetek zatížený
zástavním právem.
2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Spolek neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ani pohledávky s dobou splatnosti delší jak 5 let.
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti, vyčíslení závazků s dobou splat. nad 5 let pokud se vyskytují
Spolek neeviduje závazky po lhůtě splatnosti ani závazky s dobou splatnosti delší jak 5 let.
2.3. Výše úvěrů a půjček včetně úrokové sazby a hlavních podmínek, údaje o pohledávkách a
závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Spolek neeviduje úvěry, půjčky ani pohledávky a závazky z titulu zástavního a zajišťovacího práva.
2.4. Pohledávky a závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Spolek neeviduje.
2.5. Splatné závazky vůči sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu pojištění a státnímu rozpočtu,
vyčíslení odložené daně pokud se vyskytuje Spolek neeviduje žádné výše uvedené závazky,
3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost, způsob stanovení základu
daně, použitých daňových úlevách a způsob použití prostředků získaných z daňových úlev
z předcházejících období.
Sdružení vykázalo v hlavní činnosti - 0,-Kč. Tyto daňové úlevy budou využity k financování hlavní –
neziskové činnosti spolku v následujících obdobích.
4. Způsob vypořádání HV minulých období, způsob použití prostředků získaných z daňových
úlev v předcházejících obdobích.
Zisk z předešlých let Kč byl využity k financování hlavní – neziskové činnosti spolku v následujících
obdobích.
Telefon
608 883 407

Email
info@adopcesyrie.cz

Bankovní spojení
288734774/0300
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5. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, o dárcích a příjemcích pokud se jedná o významné
položky, o veřejných sbírkách s uvedením účelu a výše vybraných částek.
Spolek přijal v roce 2021 drobné peněžní dary v celkové výši 1.029 tis. Kč. Jde o dary, které byly
v menších částkách v průběhu celého roku zaslány na účty Společenství. Ze shromážděných
prostředků byly poskytnuty dary na financování dobročinných aktivit a podpor ve výši 745 tis. Kč.
6. Významné položky neuvedené v účetnictví
Spolek neeviduje žádné významné položky, které by nebyly uvedené v účetnictví.
7. Významné události po rozvahovém dni
Spolek neeviduje žádné významné události po rozvahovém dni.

Sestaveno: 09.03.2022
Statutární orgán:
Funkce: Předseda spolku
Jméno: Richard Andrle Sylor
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