Československý legionář, z. s., Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČ: 22741542

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014
(ve zkráceném rozsahu)

I. Obecné údaje
Účel spolku:
1. Usilovat svou činností o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených
národů a dodržování lidských práv a svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských
práv a svobod, přijatých Valným shromážděním Spojených národů dne 10. prosince
1948.
2. 2. Uchovávat, rozvíjet a předávat příštím generacím demokratické a humanitní tradice,
za kterých vznikla naše samostatnost v letech 1914 - 1918 a byla znovu vybojovaná v
letech 1939 - 1945.
3. Přispívat k obnovení národní hrdosti, demokratických a bojových tradic v armádě a u
občanů České republiky.
4. Spolupracovat s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin
a jejich využití ve výuce a výchově.
5. Ve spolupráci se státními a územními orgány napomáhat při obnově, zřizování a
udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných památných míst bojů
Československých a českých vojáků a to jak České republice, tak i v zahraničí.
6. Navazovat a prohlubovat styky se zahraničními organizacemi válečných veteránů a
jejich prostřednictvím hájit zájmy České republiky.
7. Poskytovat sociální a humanitární výpomoc členům, zejména bývalým zahraničním
vojákům a vdovám po nich a pozůstalým ve smyslu preambule čl. 1. Poskytovat
pomoc při uplatnění na trhu práce, pomoc při vzdělávání, rekvalifikaci, školení atd.
8. Prosazovat oprávněné nároky členů spolku u státních a samosprávných orgánů,
zejména v sociálních a zdravotních otázkách a při jejich úplné společenské
rehabilitaci.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:
Kurzy sebeobrany a kurzy ruského stylu boje, školení a výcvik trenérů, školení a
specializovaný výcvik trenérů, školení a specializovaný výcvik střežení objektů a osob a jiné
typy školení, výroba reklamních předmětů, vytváření webových stránek, zřizování a
provozování e-shopů za účelem prodeje zboží souvisejícího s činností spolku, vykonávat
překladatelskou a tlumočnickou činnost v rámci aktivit a činnosti spolku, výuka branné
výchovy a s tím souvisejících kurzů, správa svěřených objektů a jiného majetku, správa a
činnosti související s provozováním školícího centra a vzdělávání, personální výpomoc a
zprostředkování práce pro bývalé a současné příslušníky integrovaného záchranného systému,
armády, policie apod.

II. Informace o účetních metodách
Použité účetní metody jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
1. Reprodukční pořizovací ceny nebyly stanoveny. Vlastní náklady nebyly vynaloženy.
Vedlejší pořizovací náklady nejsou.
2. Přepočet cizích měn na českou měnu: denní kurz vyhlášený ČNB
3. Rezervy: nebyly tvořeny
4. Nedokončená výroba: ne.
5. Evidence zásob: Nakoupený materiál a zboží je účtováno způsobem B přímo do
spotřeby a na základě fyzické inventarizace je odúčtováno na účet 112 a 132. Materiál
a zboží na skladě: 0 Kč.
6. Odpisový plán a metody odpisování: účetní a daňové odpisy jsou shodné.
7. Pohledávky:
-

Nároky na dotace: 26 566,69 Kč.

8. Závazky:
-

Půjčky: 160 000,-Kč

9. Opravné položky: nebyly tvořeny
10. Změny v účetních metodách: nenastaly

III. Doplňující informace
1. Sdružení podalo v roce 2012 žádost o finanční podporu z OP LZZ a MPSV rozhodlo o
poskytnutí dotace na realizaci projektu Síť válečných veteránů ve střední Evropě reg.
Č. CZ.1.04/5.1.01/77.00287 v celkové maximální výši 2 890 853,68 Kč. Realizace
projektu proběhla v období 12/2012 – 11/2014. V průběhu roku 2014byly připsány na
bankovní účet sdružení další části dotace v celkové výši 1 421 029,2 Kč.

V Brně dne 28. 3. 2015

Schválil:
Ing. Karel Černoch
Předseda výkonného výboru sdružení

