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HISTORIE ORGANIZACE 

 

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní 
organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak osobní zkušenosti zakladatelů českého 
projektu, Romana Posoldy a Richarda Gazdy. 

 

PRVOTNÍ MYŠLENKA 

"Myslím, že nikdo z nás, kteří teď čtou tyto řádky, nikdy nepocítil opravdový nedostatek ... Možná právě 
proto nemusí všichni rozumět, proč zrovna Afrika, proč kola, proč humanitární a rozvojová pomoc 
obecně ... Děti v různých koutech světa se nerodí do blahobytu, v jakém žijeme my ve středu Evropy. Již od 
malička se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, které si svobodně nezvolily a mnohdy je neumějí změnit či 
ovlivnit. Tak takové to mají i děti v Gambii. Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti obtížný přístup ke 
vzdělání. Do školy je to mnoho kilometrů, které děti každodenně zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. 
Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají doma, aby pomáhaly s obživou a vzdělání, které ovlivňuje jejich 
budoucnost, jde stranou. Darovanými koly od dárců z České republiky chceme těmto dětem umožnit 
cestu ke vzdělání. Pomáhat potřebným není povinnost, je to ctností otevřeného člověka. Pomáhat 
potřebným přináší své plody na mnoho stran. Z reakcí české společnosti na projekt Kola pro Afriku a 
obecně pomoc druhým vnímám, že otevřenost pro potřeby druhých v nouzi je přirozeností člověka, a to 
je skvělá zpráva." 

Roman Posolda, ředitel organizace Kola pro Afriku 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke 
vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR.  Kola přivezená do Afriky podpoří 
celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních 
lidí. 

Společnost funguje na principech dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR. Výběr kol a 
jejich cesta do africké Gambie je příležitostí pro naplnění cílů, které se získanými zkušenostmi 
považujeme za stěžejní cíle celého projektu. 

  

Od začátku činnosti organizace se podařilo k 31.12. 2015 do africké do Gambie dovézt  

4 638 darovaných jízdních kol. 
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CÍLE PROJEKTU V ČR 

 

 Šíříme myšlenku nezištné pomoci druhým – iniciujeme a zastřešujeme sběr kol a organizaci 

benefičních akcí v komunitách. 

 Iniciujeme a podporujeme dobrovolnictví a partnerskou spolupráci. 

 Zaměstnáváme a zapojujeme do života lidi těžce uplatnitelné na trhu práce (dlouhodobě 

nezaměstnaní, po výkonu trestu, odsouzení, …). 

 Rozvíjíme centrální sklad kol a jeho efektivní fungování v Ostravě - Koblově ve spolupráci s 

Novou šancí, z. s., Věznicí Heřmanice a Úřadem práce ČR. 

 Věnujeme se osvětové činnosti pro veřejnost – přednášky a výstavy k problematice života 

lidí v Africe. 

 

CÍLE PROJEKTU V GAMBII 

 

 Podporujeme gambijské děti na jejich cestě za vzděláním. 

 Věnujeme se výběru partnerských škol, které rozdělují kola dětem. 

 Věnujeme se udržitelnosti projektu v Gambii. V rámci spolupráce s partnerskými školami 

spolupracujeme s jejich managementem, zakládáme školní opravny kol a školíme tamní 

mechaniky, monitorujeme stav projektu, rozdělujeme náhradní díly a nářadí. 

 Vytváříme nová pracovní místa pro školní mechaniky. 

 Zapojujeme místní obyvatele. 

 Rozvíjíme spolupráci s Ministerstvem školství v Gambii. 
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CESTA KOLA 

 

 

 

Dárce daruje své kolo ve sběrném místě, odtud díky přepravním společnostem putují kola do 
centrálního skladu v Ostravě. Darovaná kola procházejí Věznicí Heřmanice, kde je odsouzení opravují 
a seřizují. Pravidelně vdechnou život padesátce kol týdně. S přípravou kol pomáhají také lidé ve 
sdružení Nová šance v Ostravě -  lidé bez domova, po výkonu trestu nebo nacházející se v jiné 
náročné životní etapě. Samotným to pomáhá vrátit se zpět na správnou cestu, někteří poprvé 
zažívají, že si jich někdo váží, že někdo ocení jejich práci.   

Dvakrát do roka proběhne v Ostravě slavnostní nakládka. Po měsíční cestě v lodních kontejnerech 
se dostanou kola do přístavu v Banjulu. Zde si zástupci společnosti KpA spolu s místní spolupracující 
organizací Czech Bikes for Gambian Schools zásilku vyzvednou a převezou do zázemí společnosti v 
městečku Gunjur. Následuje rozdělení kol zástupcům škol a výukový program pro školní mechaniky, 
kteří budou zajišťovat servis kol v místě jejich určení. Na těchto lidech stojí udržitelnost projektu v 
Gambii. V budoucnu by tito školní mechanici měli předávat své znalosti také dětem školy, aby se o 
kolo dokázaly samy postarat. Darovaná kola jsou však majetkem školy, ta je dětem zapůjčuje. Kola 
jsou pro ně ohromnou hodnotou, jejich předávka je tak vždy velkou slavností. 
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LIDÉ ORGANIZACE 

 

Zaměstnanci 

Bc. Roman Posolda 
Ředitel organizace 

Zuzana Galle (do června 2015)  
Koordinátorka 

Jaroslava Lettovská (od prosince 2015) 
Koordinátorka 

 

Daniel Ščigel 
Vedoucí centrálního skladu  

Zaměstnanci centrálního skladu 
Během roku 2015 se v centrálním skladu vystřídala desítka zaměstnanců, kteří zde 

pracovali díky podpoře úřadu práce jako pracovníci VPP. 
 

 

Správní rada 

Richard Gazda, předseda, od 23.2.2012 

Jakub Vysocký – členství od 19.10.2015 

Ondřej Heřman - členství od 19.10.2015 

 

Ing. Martin Posolda – členství do 24.2.2015 

Mgr. Miloš Krist, Ph.D. – členství do 24.2.2015 

 

Dozorčí rada 

Michaela Böhmová – předsedkyně od 19.10.2015 

Jiří Stejskalík – člen od 19.10.2015 

Miroslav Fiala – členství od 24.2.2012 

 

Mgr. Olga Posoldová – předsedkyně do 24.2.2015 

Mgr. Martin Loučka  – členství do 24.2.2015 
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KAŽDÉ KOLO MÁ DVĚ DUŠE - ČINNOST V ČR 

 

Sněhuláci pro Afriku (2. ročník) 

Druhý ročník velké benefiční akce organizace Sněhuláci pro Afriku.  Akci jsme 
nabídli také firmám, organizacím. Přestože primárními účastníky zůstávají hlavně školy, 
zapojily se i organizace a sdružení jako Člověk v tísni, Senior klub Ostrava, Moment – tak 
trochu jiný obchod, skautské organizace, rodiny s dětmi a jiné.  

Sněhuláci se stavěli od Aše po Třinec a na severu od Krkonoš po Šumavu a Uherské 
Hradiště na jihu. Počet účastníků v projektu dosáhl čísla 320. Vyhlásili jsme dva centrální 
termíny, stavět sněhuláky se však mohlo i mimo ně. Výzvy se nezalekly ani školy v oblastech, 
kde  nenasněžilo. Ty vyráběly sněhuláky opět z nejrůznějších materiálů. Na mnoha školách 
bylo stavění doprovázeno i dalšími aktivitami – „sněhulákovským“ karnevalem, besedami o 
Africe, prezentacemi společnosti Kola pro Afriku, různými kvízy a podobně.  

Všechno tohle je pro organizátory akce krásným dokladem o aktivním přístupu 
učitelů po celé republice, jejich ochotě nejen vzdělávat děti, ale také je vychovávat, učit je 
být empatickými, pomáhat a nebýt lhostejnými. Projekt tak pomáhá nejen v Africe, kam 
budou za získanou částku ze startovného poslána kola darovaná Čechy, ale také u nás. Tuto 
přidanou hodnotu – tvořivost našich dětí, společnou aktivitu a vnímání života dětí jinde – 
považujeme za nevyčíslitelnou. 
 

  
Sněhulák spřátelené MOMENT o.p.s.         Družina ZŠ Raspenava (sněhulák v předjaří) 
 

Vyčíslit však můžeme řadu jiných údajů naší akce: zhruba 320 účastníkům projektu 
se podařilo vybrat nádhernou celkovou částku 416 340 Kč. Sněhuláky stavělo či vyrábělo 
přes 20 000 dětí, postavilo se téměř 9000 sněhuláků a facebookové hlasování o 
nejoriginálnějšího sněhuláka oslovilo více než 10 000 lidí. Nejkrásnější je však informace, 
že díky tomu všemu se přibližně dalších 2000 dětí dostane v Gambii do školy. Zhruba 
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tolik kol je společnost Kola pro Afriku schopna za získanou částku do Gambie poslat a 
rozdělit na místní školy. Nakládka prvních dvou kontejnerů proběhne už 16. dubna 2015 a 
v květnu by kola měla dorazit do gambijského přístavu. 
 

Velkou radost máme také z toho, že jsme mohli díky štědrosti sponzorů, jimž ochota 
dětí pomoci není lhostejná, odměnit zapojené školy cenami. Někteří výherci vzešli 
z facebookového hlasování, další z tipovací soutěže o počet sněhuláků, jiné jsme 
vylosovali.  Každá zapojená organizace pak do nás získala děkovný certifikát.  I kdyby však 
cen nebylo, vítězem této akce jsou všichni. Pocity sounáležitosti, empatie, radosti a naplnění 
z pomoci potřebným jsou cenami nenahraditelné. Organizátoři akce proto všem 
zúčastněným děkují a věří, že příští rok sněhuláci zase zaplaví republiku a přinesou dvojí 
radost – u nás i v Africe. 

 

Sněhuláci v datech 

16. leden 2015   Kola pro Afriku byly v rámci Sněhuláků pro Afriku v pořadu ČT Sama doma. 

27. – 29. leden 2015 1. celorepublikový termín hromadného „sněhulákování“, Sněhuláci pro 
Afriku. 

28. leden 2015  Sněhuláci pro Afriku součástí Událostí v regionech. 

10. – 13. únor 2015 2. centrální termín Sněhuláků pro Afriku. 

23. březen 2015 Vítězové hlasování Sněhuláků pro Afriku.  

1. místo-Základní škola a Mateřská škola Kunštát 

2. místo-Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903 

3. místo-ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy 

4. místo-Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okr. Bruntál 

5. místo-ZŠ Komenského Ostrava-Poruba 

27. březen 2015 Závěrečná akce Sněhuláků v Trutnově a přímý vstup v pořadu ČT Sama 
doma.  

Vše proběhlo v trutnovském kulturním domě Uffo. Dopoledne pro mateřské 
školy, odpoledne pro školy základní. Pro školy, které s námi stavěly sněhuláky, 
to bylo pozvání, aby se děti setkaly s představiteli Kol pro Afriku a své 
sněhulákovské snažení zakončily kulturním programem. Pozvány za 
dobrovolný příspěvek však byly všechny školy, i ty dosud nesněhulákující. :-
) Bubnovalo se, prezentovala se Kola pro Afriku, pro děti byl připraven africký 
kvíz a mnoho dalšího. Děti z mateřských škol v dopoledním programu 
uchvátila spíše zábavní firma Vosa. Programu, jehož nápad se zrodil u Kláry 
Danielis, patronky sněhuláků za MŠ Meluzínek, se účastnil také trutnovský 
starosta Mgr. Ivan Adamec. Ten hodnotil a ocenil sněhuláky vyrobené 
místními dětmi, těm „nej“ věnoval sladké ceny. Akci velmi mile podpořila i 
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místní učitelka tance s gambijskou zkušeností, paní Jana Michalíčková. Za 
Kola pro Afriku se do akce zapojili Ríša Gazda s Romanem Posoldou. Moc 
děkujeme za toto sněhulákovskoafrické odpoledne kulturnímu středisku, 
paní Kláře, bubeníkům Akassa a všem, kdo se na akci podíleli. Kasička s 
výtěžkem z přinesla KpA cca 7500 Kč. 

 

 

Leden – březen  

18. – 19. leden 2015  Regiontour - expozice 
organizace je součástí miniveletrhu Cykloturistika, 
Brno  na 25. mezinárodním veletrhu průmyslu 
cestovního ruchu a 24. mezinárodním veletrhu 
turistických možností v regionech. 

 

24. ledna 2015 Cestovatelský festival ve Znojmě 
CESTY SVÉTEM – vystoupení Romana Posoldy a 
Jakuba Vysockého  – o poslední misi v gambii. 
Získání ceny diváků a sbírka kol. Jedna přednáška 
byla v rámci festivalu, druhá pro studenty oboru 
hotelnictví a turismu. Kluci přednášeli a pořadatelé 
pro nás sbírali kola. Děkujeme moc organizátorovi 
akce Bronislavu Mikuláškovi, který nás na akci 

pozval. 
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4. únor 2015 Nakládka 152 kol, 10 servisních kufrů a hromada náhradních dílů pro ochranu 
africké přírody putují do Kamerunu a Čadu, kde budou pomáhat naší spřátelené české organizaci 
Save Elephants při ochraně slonů. 

 

 

Kola plula do kamerunského přístavu Douala, zde loď dlouho čekala na možnost vylodění (do 
přístavu se dostává až v květnu) a následně měla být distribuována sítí místních přepravců na místa 
určení = sedm lokalit od pralesů, přes hory až po suché savany, V každé cílové lokalitě měl být opět 
zaškolen mechanik a předán kufr s nářadím. Kola měla být využita buď při přímé ostraze národních 
parků a slonů v divočině nebo jako podpora komunitních programů na práci s dětmi v rámci 
ekologické výchovy. Byla Určena pro naši spřátelenou českou organizaci Save Elephants, pro 
ochranu slonů a africké přírody.  
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Tentokrát nám kufry pro servis kol pomohli zabalit dva dárci: generální partner nakládky Bystroň 
Group a.s. a cestovní kancelář KUDRNA. Děkujeme moc i firmě Stavebniny JANÍK, která nám poskytla 
potřebné nářadí za velmi příjemnou cenu. Sloni za to přece stojí.  

Velký dík při této nakládce patří firmě BYSTROŇ group a.s., která je jejím generálním partnerem. 

Bohužel, darovaná kola zamýšlená pro ochránce národních parků nenašla nakonec svůj cíl. Kontejner 
s koly dosáhl přístavu v Douale. Přes četné intervence od nás z ČR nebo i přímo na místě 
v kamerunské Douale, se nepodařilo zásilku s koly z přístavu „vysvobodit“. To co se nám se 100%  
úspěšností daří v Gambii, tedy dostat jízdní kola až k dětem, které chodí do školy nejdále, se 
v Kamerunu nepodařilo. Nepodařilo se najít pochopení celní služby, později i tamního ministerstva 
zemědělství. Celní procedura a nabalená byrokracie za proclení chtěly stále více a více financí. Jejich 
požadavky neměly strop a tak jsem došli do bodu, kdy bylo nutné říct konec a kola ztratit. Je nám to 
velmi líto, zvláště vůči všem partnerům, kteří tuto zásilku podpořily. Prostě i taková je Afrika. Poznání 
pro společnost Kola pro Afriku je z toho veliké.  
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9 . únor 2015  Začátek sbírky v Ždánicích a Kyjově, děkujeme panu Janu Hladkému. 

 

 

10. únor 2015 Zahájení sběru starých autolékárniček s cílem poslat je do Gambie v rámci 
5té mise v červnu.  

17. únor 2015  Ukončení výstavy Kol pro Afriku v Kině Nadsklepí, Kroměříž. 

19. – 22. únor 2015 Centrum péče o děti Miluška, Zlonice uspořádalo charitativní Dětskou 
burzu a následně sbírku kol pro Afriku. 

21. únor 2015 V Sebranicích u Litomyšle se uskutečňuje 
druhý místní veřejný sbírkový den. Celkem 
bylo vybráno 192 kol. Velký dík patří panu 
Votřelovi. 

7. březen 2015 Beseda Kol pro Afriku v rámci 23. setkání 
cestovatelů, romantiků, dobrodruhů, 
extrémistů, ale i pohodářů, snílků… - 
Cestovatelské scuk, Brno. 

9. březen 2015 Svoz téměř 260 kol z Prahy a okolí. Nejprve 
jsme nakládali díky pomoci paní Jakešové v 
areálu Břevnovského kláštera, potom v 
areálu firmy TOPTRANS EU, a.s., kam byla 
svezena kolo z okolí Prahy. 

 Nastavení spolupráce s novým partnerem DB Schenker, spol.s.r.o. 

12. březen 2015 Z Kyjova dorazilo dalších 35 kol. Děkujeme moc panu Hladkému za 
neúnavnou pomoc a dopravní firmě BOROVEC, spol. s.r.o., která nezištně kola 
přiváží do Brna. 
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13. – 14. březen 2015 Velký sběr kol v  Hradci Králové a jeho okolí a výstava o projektu KPA v rámci 
veletrhu Infotour a cyklistika v Kongresovém centru ALDIS v Hradci 
Králové. 

20. března 2015 V měsíci březnu byla zahájena spolupráce mezi logistickou společností 
DB Schenker a organizací Kola pro Afriku. Během několika velkých 
sběrových akcí a následných hromadných svozů budou díky pomoci nového 
významného partnera projektu svezeny z různých míst po celé ČR do 
centrálního skladu v Ostravě – Koblově stovky ba tisíce darovaných kol.  

Za prvního půl roku spolupráce se podařilo díky ní svézt z celé České 
republiky více jak půldruhého tisíce kol. To nám opravdu moc pomohlo při 
organizaci svozů kol do Ostravy. Částka, kterou firma DB Schenker pro tyto 
účely zatím uvolnila, překročila stodeset tisíc korun.  

20. – 21. březen 2015 Sběr kol obce Albrechtice nad Orlicí. 

21. březen 2015 První jarní KO(b)LOVSKÝ Cyklobazar (benefiční akce). První z 
pravidelných KO(b)LOVSKÝ CYKLOBAZARŮ v centrálním skladu Kol pro 
Afriku v Ostravě Koblově. Nakupující si mohli vybrat z široké nabídky našich 
renovovaných kol, dílů a doplňků na kola. Nákupem podpořili účastníci  
projekt KOLA PRO AFRIKU. 

23. březen 2015 Kulturní Gang Březnice-Sbírka Kola Kolečka. 

27. březen 2015 Ukončení sbírky v městě Miletín s celkovým počtem přes 250 kol. 

31. březen 2015 Svoz kol  z Albrechtic nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou, Žamberka a možná 
a Frenštátu pod Radhoštěm! Do Koblova dorazily díky DB Schenker, víc jak 
250 kol. 

Duben –  červen 

4. duben 2015  Počátek sbírky ve Ždánicích. 

7. duben 2015  Opětné otevření pravidelného Koloprokolového bazaru v Brně. 

8. dubna  Svoz kol  - díky pomoci firmy OZO Ostrava s.r.o. k nám do Koblova ještě před 
Velikonocemi dorazilo i 170 kol z Kroměříže, Holešova a Chropyně. Děkujeme 
moc dárcům i trpělivým organizátorům.  

11. duben 2015 Výstava i povídání o KPA v rámci Velké jarní cyklojízdy - ve vší parádě, 
České Budějovice. Propagace projektu a následné sbírky kol v Českých 
Budějovicích od 4. do 10. května.  

16. duben 2015 Nakládka kol a potřeb do Gambie  Koblov. 388 + 370 kol (758 kol) ,  10 
kufrů s nářadím, velký náklad nových darovaných plášťů, několik pytlů s 
náhradní díly a více jak 2 tuny zdravotního materiálu je na cestě do Gambie. 
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17. duben 2015 Sbírka v Krásné Lípě doplněná o besedu a výstavu fotek v místním kině. 

Celý duben a květen 2017  Sbírka kol i náhradních dílů a nářadí v Mikulovicích na Jesenicku.  

 

DEN ZEMĚ 

21. duben 2015 Charitativní sbírka Zlín. Město Zlín pro nás v rámci oslav Dne Země opět 
uspořádalo sběr kol. Sbíralo se na dvou místech: již tradičně na náměstí Míru 
a nově i u Belvederu na sídlišti Malenovice. A výsledek? Úžasný - celkem 329 
kol (200 na nám. Míru a dalších 129 na sídlišti v Malenovicích za pouhé 2 
hodiny  a 3 velké pytle autolékárniček. 

21. duben 2015 Centrum volného času Pavučina v Hustopečích – sbírka do konce května.     
24. duben 2015 Sbírka v rámci Dnu Země 2015, Příbor. Akci pořádali Technické služby  

Příbor, sbírku pro nás pak paní Irena Zárubová a Bc. Michaela Pargáčová. 

25. duben 2015 Informace o našem projektu při Zahájení sezóny na cyklostezce Bečva. 
Díky našemu sběrnému místu Jankusport z Přerova.  
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26. duben 2015 Den Země na kolech v ekocentru 

Chaloupky Kněžnice – účastnili jsme se společně 

s partnerem Cyklospecialit – sbírka 100 ks kol, výstava, 

beseda a oprava kol. 
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30. duben 2015 Vyprávění o Kolech pro Afriku a Gambii v rámci CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE. 

 

30. duben 2015 Svoz kol - konečně se nám podařilo odvézt kola ze Střelic u Brna a Žďáru nad 
Sázavou.  

4. – 10. květen 2015 Sběr z okolí Českých Budějovic, organizátorům se podařilo nejen posbírat 
téměř stovku kol, ale i zajistit jejich dopravu firmou ČSAD JIHOTRANS až k 
nám, do Koblova. 

             

4. 5. 2017  Sběrné místo v Děčíně na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše opět otevřeno po celý 
květen.  

5. květen 2015 Svoz kol - přijely k nám kola z Vysočiny! Stovka kol, kterou posbírali v rámci 
akce Den Země na kole pro Chaloupky o.p.s. školáci z Brtnice, a stopadesát 
kol, která pro nás posbírali ve Věžnici a která trpělivě čekala v Domově sv. 
Floriana. 
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16. května 2015 Frýdek-Místek na Kole – cykloakce u přehrady Olešná spojená se sbírkou 
kol pro Afriku. Zaštícenou tamním sběrným místem a panem Marcelem 
Sikorou. 

18. květen 2015 Naši zástupci (Jakub Vysocký a Ondřej Herman) byli povídat o Kolech pro 
Afriku i o kolech pro slony na ostravském gymnáziu PORG - dostali se až 
do televize – Události v Regionech, ČT. 

19. května 2015 Koloprokolový bazar v Brně na Francouzské ulici. 

23. května 2015 Kola kolečka – cykloodpoledne pro celou rodinu spojené se sbírkou kol, 
uspořádal Kulturní gang Březnice.  

24. května 2015 Studenti ze Střední odborné školy ve Znojmě   pod vedením úžasné paní 
učitelky Andrei Jančíkové se rozhodli pomoci v Touba Angalleh Lower 
Basic School obnovit školní studnu, která by měla opět dávat pitnou vodu 
místním žákům. 
Škola v Touba Angalleh je jednou z partnerských škol v projektu Kola pro 
Afriku. Kola zde byly darovány v listopadu 2014 a právě při návštěvě této 
školy vznikla i myšlenka pomoci s vodou pro tuto školu. 
Studna by se měla z vybrané částky opravit při nejbližší misi v Gambii, která 
bude probíhat v červnu. Děkujeme všem těm, kteří přispěli, neboť výrazně 
tím zlepší podmínky dětí navštěvujících zmíněnou školu. 
Podobných škol, potřebujících byť i drobnou finanční pomoc, je v Gambii 
více.  

                       

Škola v Touba Angelleh za ně postavila ruční čerpadlo na vodu ze studny. Viz 

červnová gambijská mise. 
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DEN DĚTÍ 

30. květen 2015 Běh pro Gambii v rámci Dne dětí v Podzámecké zahradě v Kroměříži, 
během kterého proběhla i propagace Kol pro Afriku. Aktivit za Kola pro Afriku 
se zúčastnilo 70 dětí. Většinou se děti vydávaly na poznávací africkou trať i se 
svými rodiči. 

Za dobrovolný příspěvek si děti prošly deset stanovišť: běh s miminkem, chytání rybiček, 
poznávání původu afrických předmětů, přenášení vody, africký kvíz, závody s pneumatikou, sklizeň 
tropického ovoce, lov krysy, nošení předmětů na hlavě a africké puzzle. Zkrátka aktivity, které znají i 
děti v Africe, některé jsou pro ně každodenní činností. Na závěr byla pro děti připravena kreativní 
dílna. 

Den dětí se nesl ve velmi příjemném duchu. Africké aktivity stejně tak. Také díky mnoha 
dobrovolníkům, kteří africké aktivity pro děti připravili a na jednotlivých stanovištích uváděli. Někteří 
dobrovolníci přijeli až z Olomouce, ale většina byla z Kroměříže, přišli i studenti z místní Střední školy 
mlékárenské. Poděkování patří všem, kteří s nadšením přinášejí zážitek druhým a při dnešní akci tak 
pomohli i dětem v Gambii. 

                

30. květen 2015 Sbírka kol v rámci Kácení Máje v Bohumíně. 

30. květen 2015 Sbírka kol při Dětském dni v Měchenicích. Kola byla možné darovat  díky 

našemu neúnavnému podporovateli a "sběrateli" panu Šamanovi.  

1. – 30. červen 2015 Sbírka kol v Červeném Kostelci. Děkujeme moc panu Stanislavu Šolcovi a 

místní organizaci KDU ČSL.  

2. červen 2015 MŠ Chrást  uspořádala pro KpA  Běh pro Afriku - za dobrovolné startovné 

na třech délkách trati. Děkujeme naší patronce a všem, kdo nás svým během 

podpořili. 

5. června 2015  Lesy města Brna, a.s., poskytla ve svých prostorách místo na brněnský 

"mezisklad" kol. Jen co jsme podepsali smlouvu, začal se úspěšně plnit. 

6. červen 2015  Charita Benešov pro nás pořádá sbírku kol  na farním dvoře.  
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11. červen 2015 Svoz kol z historicky prvního sběrného místa, kterým už navždy zůstane 
místo kouzelné v kostele Svatého Ducha v Ostravě Zábřehu, kde je stále ten, 
který pomohl projektu Kola pro Afriku na svět - kněz Víťa Řehulka. Právě ve 
Víťově farnosti proběhla úplně první přednáška o kolech pro africké děti.  

13. červen 2015  

2. Afrika Beach Open 2015, 
Uherské Hradiště – uspořádali Klára 
a Jirka Cinádrovi.  32 dvojic, vítěz 
dostal sošku Mama Africa, symbol 
plodnosti. Turnaj byl spojen se 
sbírkou kol. Autodoprava Tomáš 
Švejcar pomohla se svozem 
darovaných kol do Ostravy.  

Na startovném, prodeji triček a 
občerstvení se podařilo získat 
18.433,-Kč autolékárniček se vybralo 
21ks, jízdních kol 13ks. 

 

3 volejbalový turnaj 
v Rajhradě u Brna – sportovní 
akce podporující Kola pro Afriku. 
Podle slov Jany Vaculové, 
organizátorky akce:  "Turnaj 
dopadl super, putovní pohár si 
našel své příznivce a do 
pokladničky jsme vybrali 1657,-  
Kč (startovné + darované 
penízky na podporu dobré věci.“   

 

 

15. červen 2015 Děti z Mateřské školy 

Chrást, které s naší skvělou "sněhulákovou" 

patronkou Markétou Beranovou uskutečnily Běh 

pro Gambii a vyběhaly pro Kola pro Afriku částku 

1504 Kč. 
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18. červen 2015 Finanční sbírka na  Kopřivnickém DRTIČI. 

17. červen 2015 Ukončení sbírky kol Charity Třinec.  

19. června 2015 Sbírka kol na základní škole v obci Klíše v Palachově ulici.  

25. června 2015 Svoz kol ze Zlonic, Ústí nad Labem a Děčína. Dovezeny byly i  lékárničky a 
školní pomůcky z Velkého Března. Děkujeme moc paní Bolfíkové ze 
zlonického Centra péče o děti Miluška, paní Klementové ze zámku Budenice, 
ZŠ Palachova z Ústí i ZŠ Dr. Miroslava Tyrše z Děčína a "sněhulákům" ze ZŠ 
Velké Březno. A taky firmám TOPTRANS EU a.s. a DB SCHENKER. které nám s 
dopravou kol nezištně pomáhají. 

27. 6. 2015 Běh pro Gambii pořádaný ZŠ Mořkov. Běh dětí a dospělých doplnil 
doprovodný program: křížovky a luštěnky s africkou tématikou, házení 
koulemi na africké plodiny, nošení panenky v šátku, nošení misky s ovocem 
na hlavě, navlékání korálků a střelba z luku. Akce se zúčastnilo 25 dětí a 32 
dospělých. Atmosféra byla skvělá. Celkem se vybralo 2987Kč. 

 

             

27. červen 2015 Odřivousův Pohár MTB Bílovec + sbírka kol, podařilo se sesbírat 45 kol, 
poděkování patřilo paní Báře Vaclavíkové. 

Červenec – září 

1. červenec 2015 Sbírky  kol pro jsou dočasně dočasně pozastaveny až do jara 2016. 
Díky obrovské štědrosti dárců a velké pomoci dobrovolníků se nám 
podařilo zajistit kola pro další dvě nakládky (podzim 2015 i jaro 2016) 
a náš centrální sklad v Koblově potřebuje upravit.  
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Sbírat kola bylo dále možné jen v několika stálých sběrných místech a 
na předem naplánovaných akcích uveřejněných na webových 
stránkách.   

1.-2. července 2015 Svoz kol z Kroměříže, z České Lípy a Uherského Brodu. 

 

16. – 20. července 2015  Benefiční půjčovna kol na Colours of Ostrava 

Možnost rezervovat si kolo na celou dobu festivalu za zvýhodněnou cenu 500 Kč. Podpora 
projektu prostřednictvím Oranžového kola Nadace ČEZ – vylšapáno bylo 52 355,-  Kč. 
Výsledek akce: sbírka – dobrovolné půjčovné: 76.078 Kč, prodaná kola: 12.000 Kč 
Celkem i s příspěvkem Nadace ČEZ:  140.433 Kč.  

 

 

18. července 2015  Sbírka kol v Liberecké ZOO v rámci akce Doteky Afriky.   

20. července 2015 Svoz více jak 100 kol z Kroměříže a Olomouce firmou Maersk Czech 
Republic s.r.o.  
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8. srpna 2015 Silniční závod Cannondale Koloshop Krušnoton s nejvyšším 
převýšením v sérii 53 x11 Cupu, – podpora projektu částí startovného 
(5 Kč). Závod se jel v okolí Teplic.  Děkujeme pořadateli – společnosti 
Koloshop s.r.o. a účastníkům tohoto závodu za podporu. Ze 
startovného nám darovali částku 2.730 Kč. 

16. a 30. srpna 2015 Sbírka kol při festivalu Pacovský poledník. K naši výstavě se ještě 
přidala výstava dětí z MŠ Za Branou. 

29. a 30. srpna 2015 ZOO Jihlava - poslední prázdninový víkend byl věnovaný Africe. Byli 
jsme tam  s našim stánkem s prezentací projektu Kola pro Afriku a 
hlavně s Koly pro slony.  

1.-11. září 2015 Sbírka kol pořádaná Charitou Třinec.  

19. září 2015 Spuštěno šití batůžků dětem do Gambie pod vedením Jany 
Harmachové. 

             

Celé září 2015 Sbírka kol v Karlových Varech. Sbírku pořádá paní Barbora Volfová. 

23. září 2015 Běh pro Gambii v Poděbradech. Zúčastnilo se ho 59 dětí a celková 
částka, kterou se podařilo získat, přesáhla 4000 Kč. Moc děkujeme 
naší patronce Martině Novákové i všem dětem, které pro nás tuto 
částku vyběhaly.  
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Říjen – prosinec 

4. října 2015  Sponzorský běh pro Gambii v Kroměříži, podařilo se vyběhat 
46.638 Kč. Počet účastníků, malých i velkých: 197 Děkujeme všem za 
pomoc s organizací běhu, všem žákům, že přišli, vzali s sebou rodiče a 
společně jsme si udělali trošku jinou neděli, než tomu většinou bývá. 

 

         
 

 

7. října 2015 Nakládka kontejnerů do Gambie v Koblově. 701 kol, náhradní 
díly, montážní kufry, atp. 
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8. října 2015 Nakládalo se nejen pro Gambii - téměř "noční" nakládka proběhla v Benešově 
a v Karlových Varech. Do Koblova přijelo více jak dvěstě kol. Děkujeme moc 
všem, kdo nám pomohli kola posbírat a naložit. Náš nesmírný dík patří i firmě 
DB SCHENKER, která nám tento odvoz opět darovala, i když už to bylo nad 
rámec dohody, a panu řidiči Pastrnkovi, který projevil neuvěřitelnou trpělivost 
a ochotu. 

21. prosince 2015 1.ROČNÍK PŘEDVÁNOČNÍ DRAŽBY. Mimo přinesených věcí "z 
venku" se budou dražili i krásné ruční výrobky přímo z Gambie, nebo 
např. unikátní kabelka od našeho partnera Dara Bags a jiné.... součástí 
byla i beseda o 6té misi do Gambie.  
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KAŽDÉ KOLO MÁ DVĚ DUŠE - ČINNOST V GAMBII 

 

8. leden 2015  Slavnostní předávka kol na základní škole v Brikamě LBS. 

        

 

3. únor 2015  Slavnostní předávka kol ve škole Sangajorr. 
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V. ČERVNOVÁ GAMBIJSKÁ MISE (1.-30.6. 2015) 

1. červen 2015 Přílet do Gambie. Zajištění 
skladu pro vyložení kol v Gunjuru, zajištění   
pomocníků pro vykládku kol z kontejnerů. 
Zajištění administrativy pro hladkou cestu 
kontejnerů z přístavu do Gunjuru.  

2. června 2015 Odjezd části týmu do Banjulu 
a dohlédnutí na proclení kontejnerů s koly. 
Přebrání skladu v Gunjuru od místní komunity 
a zařízení provozních záležitostí v Brikamě. 
Návštěva prezidenta Gambie v Gunjuru. 
3. června 2015 Příjezd kol z přístavu do 
skladu v Gunjuru. 

 
 

4. červen 2015 Všechna kola jsou bezpečně uložena ve skladu. Následovala  cesta napříč 
Gambií, abychom zjistili, jak na tom jsou kola v obdarovaných 15ti školách a 
také připravili školy, které kola teprve dostanou, na to, co je čeká.   
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11. červen 2015 Workshop pro cyklomechniky z obdarovaných škol. Školilo se hnedle 
ve čtyřech jazycích, kromě angličtiny i v dalších třech místních 
jazycích - mandinka, wolof a fula.  
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12. červen 2015 předání lékárniček jednomu ze zdravotnických center v Gambii.  

 
15. červen 2015 Workshop pro mechaniky do 10ti  nových škol a příprava náhradních 

dílů  do 20ti škol. 30 škol na jednom místě. S lavnostní předávka kol 
v Gunjuru. Kam se rozjela kola?  

 Sankandi ub&sss (60 kol) 

 Kanuma bcs (80) 

 Kappa bcs (90) 

 Sinchu Njabo bcs (50) 

 Njao bcs (60) 

 Farafeni bcs (80) 

 Saaba bcs (80) 

 Barra - Essau bcs (100) 

 Busura lbs (55) 

 Nyakoi lbs (100) 
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21. červen 2015  Návštěva školy v Touba Angelleh, kde peníze ze sbírky v české škole 

pomohly postavit ruční čerpadlo na vodu ze studny. Místním lidem a 

zvláště dětem denně ušetří obrovské množství energie. 

 

Děti v Touba Angelleh dostaly 

ještě jeden dárek. Byly jím školní 

potřeby od dětí ze Zámoraví v 

Kroměříži.  
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23. červen 2015 Ve spolupráci s 
britskou organizací Helping Charity 
naložen zdravotnický materiál.  Do této 
chvíle jsme podpořili tři zdravotní centra, 
všude se nám naskytl stejný obrázek - 
prázdný sklad.  
 

 
V říjnu navštívili naši gambijští koordinátoři více než 20 škol, do kterých Kola pro 
Afriku darovala kola, montážní kufry a proškolila v nich mechaniky.  
 
Zpráva : 

We are very happy for the information we have gathered from the schools visited. All of the principals 
unanimous agreed that, This project CZECH BIKES: 

1. have increase there enrollment capacity 
2. It increase regularity  
3. and it increase performance of the students 

More importantly some students claim without the help of this project they wouldn't have been in 
school because they cannot walk the distance between the school and there villages. 

 

 

VI. LISTOPADOVÁ GAMBIJSKÁ MISE 

Obsazení týmu:  

Markéta - logistická podpora projektu KPA [třetí mise] 
Martin - kameraman, fotograf [třetí mise] 
Jakub - koordinátor projektu KPA v Gambii [třetí mise] 
Roman - zakladatel projektu KPA [šestá mise] 
Yunus - místní koordinátor projektu 
Boyo - místní koordinátor projektu 
Foday - skladník projektu 

Operovali jsme opět ze základny v Gunjuru, jihozápad Gambie.  

Do projektu je zapojeno 45 škol.  

Marketa+Roman se věnovali přípravným pracem k přijetí kontejnerů se 701 koly, které 
dorazily v pořádku - práce v přístavu a na Ministerstvu školstvi. 

Jakub+Martin navštěvovali již dříve obdarované školy, převážně v západní polovině 
Gambie a kontrolovali stav darovaných kol. Komunikovali s ředioteli a školními techniky 
jejich potřeby. Cestu jim komplikuje pokažené auto.  
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Yunus, Boyo a Foday zajišťovali komunikaci s novými školami, připravovali výukový 
program pro cyklomechnaiky, včetně zázemí.  

Součástí  mise bylo:  převoz kol z přístavu do Gunjuru a zahájení 5ti denního výukového 
programu pro školní mechaniky, kteří následně pečují o kolový park v jednotlivých školách, 
slavnostní předávka kol 7mi školám, transport kol do jednotlivých škol z nichž jsem 
následovali jedn z nich do školy ve vesnici Somita, předání školních pomůcek ve vesnici 
Kuntig nedaleko města Janjanbureh  
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PODĚKOVÁNÍ 

Jako i v předešlých letech i v tomto roce by naše činnost nebylo možná bez pomoci tisíců 
dárců kol, desítek organizátorů sběrových akcí i benefičních a propagačních akcí, stovek 
jejich účastníků. Všem jím tímto děkujeme. 

Děkujeme také moc všem našim sběrným místům za neskonalou trpělivost, a ochotu a 
vynalézavost, díky které se nakonec podařilo zvládnou svozy kol.  

Děkujeme moc občanskému sdružení Nová šance a Věznici Heřmanice, bez jejichž 
pomoci bychom nemohli takové množství darovaných kol roztřídit a opravit.  

Děkujeme firmám, bez jejichž pomoci by nebyl možný náš běžný každodenní provoz – 
KANDAHÁR s.r.o., SIAN s.r.o., účetní firma Soni Adamcové a naši spřátelené organizaci 
MOMENT o.p.s. 

Děkujeme všem dopravcům, ať už našim stálým partnerům, nebo jednorázovým 
pomocníkům, kteří nám pomohli s dopravou kol od dárců až k nám do centrálního skladu 
v Ostravě- Koblově a ke gambijským školákům (TOP TRANS EU a.s., Advanced AERSEA s.r.o., 
Maersk Czech Republic  s.r.o., OZO Ostrava s.r.o.,   Mezinárodní autodoprava a spedice Tomáš 
Švejcar, BOROVEC, spol. s.r.o., ČSAD Jihotrans, QUADTRANS). 

Děkujeme dopravci, který přepravil nás do Gambie – Brussels Airlines.  
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Děkujeme firmám, které nám dodaly tolik potřebné náhradní díly a pomohly nám 
vybavit montážní kufry ( MITAS a.s., CK Kudrna, Stavebniny JANÍK).  

Děkujeme všem dalším jednotlivcům i firmám, která se podíleli na pomoci a podpoře našeho 
projektu.  

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI ORGANIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

Finanční zpráva organizace je doložena z následujících dokumentů v závěru finanční zprávy: 

- Výkaz zisku a ztrát pro nevýdělečné organizace 
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace 
- Daňové přiznání organizace  

Náklady  V tis. Kč 
Nákupy materiálu  483 
Nákupy služeb  826 
Osobní náklady  1700 
Daně a poplatky  6 
Ostatní  25 
Daň z příjmu  17 
CELKEM 3057 

 

Příjmy V tis. Kč 
Tržby  418 
Příspěvky – dary  1575 
Provozní dotace  1075 
CELKEM 3065 
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Výsledek hospodaření organizace po zdanění činí 11 tis. Kč. 

Příjmy organizace tvořily převážně finanční dary a sbírky (např. výtěžek z prodeje Moment o.p.s., 
výtěžky akcí Sněhuláci pro Afriku, Běhy pro Afriku, aj. benefiční akce) , v roce 2015 byly nově 
zavedeny mobilní mincovníky a válce,  dále výtěžky z prodeje zboží (trička, neafrická kola) 
organizace, dotace na zaměstnání lidí  na veřejně prospěšné práce z ÚP,  dotace Nadace ČEZ.  

 

Umístění mobilních mincovníků – finanční sbírky na podporu Kol pro Afriku 

Mobilní mincovníky byly v roce 2015 umístěny na FSS MU v Brně (kavárna a 
knihkupectví), JR Cyklosport v Petřkovicích, v ZŠ Bochov v rámci akce 
Sněhuláci pro Afriku,  v kroměřížském  obchůdku se zdravou výživou ve 
Ztracené ulici, kavárna Daniel v Ostravě, Laura Coffee pražáírna a 
kavárna,  Café Bistro Matiné ve Ztracené ulici v Kroměříži, cukrárna a férová 
kavárna Tři ocásci v Brně,, Koloniál (farmářské potraviny v Brně, aj. 
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ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 v plném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem         (sou�et A.I.1. až A.I.7.)   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem          (sou�et A.II.1. až A.II.10.)   

A. II.   1. Pozemky   

   2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky   

   3. Stavby   

   4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí   

   5. P�stitelské celky trvalých porost�   

   6. Základní stádo a tažná zví�ata   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et A.III.1. až A.III.7.)   

A. III.  1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. Záp�j�ky organiza�ním složkám   

  5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky   

  6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   

  7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek   

  

31.12.2015
(v celych tisících Kc)´ ˇ KOLA PRO AFRIKU  obecne prospesnaˇ ˇ ˇ ´

spolecnostˇ
28. ríjna  437ˇ
Ostrava 9
709002 9 3 9 7 5 9 6

54 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

54 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

54 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem     (sou�et A.IV.1 až A.IV.11.)   

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky k ocenitelným práv�m   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem a soubor�m 
hmotných movitých v�cí   

  8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost�   

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                               (sou�et B.I.1. až B.I.9.)   

B. I.    1. Materiál na sklad�   

    2. Materiál na cest�   

    3. Nedokon�ená výroba   

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6. Zví�ata   

    7. Zboží na sklad� a v prodejnách   

    8. Zboží na cest�   

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                     (sou�et B.II.1. až B.II.19.)   

B. II.   1. Odb�ratelé   

   2. Sm�nky k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za zam�stnanci   

   7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

 10. Da� z p�idané hodnoty   

  

IC:ˇ 29397596

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

202 436

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

164 157

0 19

0 0

0 0

0 1

0 0

0 1

0 0

11 17

40 48

0 0
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

B. II. 11. Ostatní dan� a poplatky   

 12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem   

 13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� 
územních samosprávných celk�   

 14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti   

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopis�   

 17. Jiné pohledávky   

 18. Dohadné ú�ty aktivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et B.IV.1. až B.IV.8.)   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. Ú�ty v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek   

  8. Peníze na cest�   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou�et. B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Náklady p�íštích období   

 2. P�íjmy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

  

IC:ˇ 29397596

0 0

113 71

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

38 278

6 101

0 0

32 177

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

256 436
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem                                                  (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

A. I.    1. Vlastní jm�ní   

    2. Fondy   

    3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk�   

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem                     (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

A. II.   1. Ú�et výsledku hospoda�ení   

   2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení   

   3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                        (B.I.1.)   

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                        (sou�et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1. Dlouhodobé bankovní úv�ry   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4. P�ijaté dlouhodobé zálohy   

   5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�   

   6. Dohadné ú�ty pasivní   

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                     (sou�et B.III.1. až B.III.23.)   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. Sm�nky k úhrad�   

  3. P�ijaté zálohy   

  4. Ostatní závazky   

  5. Zam�stnanci   

  6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m   

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

10. Da� z p�idané hodnoty   

11. Ostatní dan� a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu   

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávních 
celk�   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl�   
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

277 454

6 204

0 0
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 
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Obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ Bc. Roman Posolda

Bc. Roman Posolda
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Než za�nete vypl�ovat tiskopis, p�e�t�te si, prosím, pokyny.

25 5404   MFin 5404 - vzor �. 26
1

Po�et p�íloh II. oddílu

Po�et zvláštních p�íloh8)

Po�et samostatných p�íloh9)

otisk podacího razítka � nan�ního ú�adu

05 Název poplatníka

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

Finan�nímu ú�adu pro / Specializovanému � nan�nímu ú�adu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Da�ové identi� ka�ní �íslo

03 Da�ové p�iznání1)

dodate�né   
6)

�ádné opravné

D�vody pro podání dodate�ného 
da�ového p�iznání zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu p�iznání

13 Hlavní (p�evažující) �innost Kód klasi� kace CZ-NACE2)

 Zda�ovací období podle § 21a písm. ) zákona

e) �íslo telefonu f) �íslo faxud) stát/kód státu

08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce1)  ano ne

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u � nan�ního ú�adu dne2)

10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1)  ano ne

11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)  ano ne 
2)

 ano ne

Základní investi�ní fond podle § 17b zákona1)  ano ne

12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami9) Kód

07 (neobsazeno)

a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné
06 Sídlo10)

b) obec c) PS�

 C Z

02 Identi� ka�ní �íslo

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� právnických osob

podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)
za zda�ovací období nebo za období, za které se podává da�ové p�iznání

 od do

. .

. .

    (platný pro zda�ovací období zapo�atá v roce 2015 a pro �ásti zda�ovacích období zapo�atých v roce 2016, 
za které lh�ta pro podání da�ového p�iznání uplyne do 31. prosince 2016)

Moravskoslezsky kraj´
Elektronicky podano ´
Dne: 12.7.2016 13:55:52
Podací císlo: 1076115814ˇ
Heslo: 3800386e

Ostrava III

2 9 3 9 7 5 9 6

2 9 3 9 7 5 9 6

====== ===== 1

0

1 A

===

a

0 1 0 1 2 0 1 5 3 1 1 2 2 0 1 5

KOLA PRO AFRIKU , obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ

2 8 .  r í j n a   4 3 7ˇ

O s t r a v a  9 7 0 9 0 0

==

===

==

N

neziskova organizace´
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II. ODDÍL – da� z p�íjm� právnických osob (dále jen „da�“)

Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad
	ádek

 108)
Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji3) 

ke dni

2

 628)

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)70

 618) Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka 
s likvidací

50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) 
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona

40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní 
a udržení p�íjm� (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku 
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

308) �ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek 
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

208)
�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

Název položky

 130

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka 
s likvidací 

 170
Mezisou�et
(�. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

 1618)

 1628)

 1608)
Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených 
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví 150

 1408) P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23 
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou 
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10) 100

P�íjmy, jež u ve�ejn� prosp�šných poplatník�, nejsou p�edm�tem dan� podle 
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu 
mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona 120

 1108)

 1098)

 101

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení 
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10) 1118)

1128) �ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení 
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

DIC:ˇ CZ29397596
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b) Ú�etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného 
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2 
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho 
vy�azení z majetku poplatníka

3

P�íloha �. 1 II. oddílu
Identi� ka�ní �íslo Da�ové identi� ka�ní �íslo

A. Rozd�lení výdaj� (náklad�), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm�, uvedených na �ádku 40 podle ú�tových skupin ú�tové t�ídy – náklady

	ádek Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 

p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

6

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

(neobsazeno)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

3

2

1

5 Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

7

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 20078

9

Vyplní v celých K�
poplatník � nan�ní ú�ad

	ádek Název položky

 C Z

10

11

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

X X

2 9 3 9 7 5 9 6 2 9 3 9 7 5 9 6
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj� (náklad�) k dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvá�ené podle zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt�ní základu dan� 
z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da�ových výdaj� (náklad�) a zákonné opravné položky k pohledávkám, 
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují všichni poplatníci

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle 
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

13

148)

15

16 Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

18 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry 
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období 

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období 

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují pouze banky

	ádek Název položky
� nan�ní ú�adpoplatník

Vyplní v celých K�

(neobsazeno)

(neobsazeno)

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle 
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

2

1

3

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním 
�ízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání 

5
Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it 
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává da�ové p�iznání

6 Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání 

7
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným 
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává 
da�ové p�iznání 

8 Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle 
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh 
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání9

12
Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením, 
uplatn�ných v daném zda�ovacím období, za které se podává da�ové p�iznání jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období 
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

19

20

218)

22
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r� 
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona 
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých 
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní 
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým 
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona 
o rezervách za dané zda�ovací období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vypl�ují pouze spo�itelní a úv�rní družstva a ostatní � nan�ní instituce

23 Rezervy v pojiš
ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, 
za které se podává da�ové p�iznání

Stav rezerv v pojiš
ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává da�ové p�iznání

24

d) Rezervy v pojiš	ovnictví – vypl�ují pouze pojiš	ovny

10

11

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání 

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených 
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání 

4

X X

X X

DIC:ˇ CZ29397596
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f) Ostatní zákonné rezervy – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ní k jejich tvorb� a použití

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ni k její tvorb� a použití

 27

 30

Rezerva na p�stební �innost vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném 
období, za které se podává da�ové p�iznání

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� vytvo�ená podle § 11a 
až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

298)

 28

 31

Stav rezervy na p�stební �innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává da�ové p�iznání 

Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� 
(§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím 
období

5

26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách 
v daném zda�ovacím období 

25

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci 
zda�ovacího období 

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vypl�ují všichni poplatníci

F. Odpo�ty podle § 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)

E. Ode�et da�ové ztráty od základu dan� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu dan� podílového 
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p�íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve zn�ní platném do 14. �ervence 
2011 (vyplní se v celých K�)

	ádek

 0 1 2 3 4 5

Zda�ovací období nebo období,
za které se podává 
da�ové p�iznání,

v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

 1

 2

 3

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené 
nebo p�iznávané 

za období 
uvedené ve sl. 1

ode�tená 
v p�edcházejících 

zda�ovacích obdobích

ode�tená 
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

zda�ovacích obdobích

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem

b) Uplat�ování odpo�tu na podporu výzkumu a vývoje od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých K�)

D. (neobsazeno)

c) Uplat�ování odpo�tu na podporu odborného vzd�lávání od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých K�)

	ádek

Zda�ovací období nebo období, 
za které je podáváno da�ové 

p�iznání, v n�mž vznikl nárok na 
odpo�et podle § 34 odst. 4 

a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na od-
po�et na podporu výzkumu 
a vývoje vzniklá v období 

uvedeném ve sl. 1

�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

ode�tená 
v p�edcházejících 

obdobích
ode�tená v daném 

období
kterou lze ode�íst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

	ádek

Zda�ovací období nebo období, 
za které je podáváno da�ové 

p�iznání, v n�mž vznikl nárok na 
odpo�et podle § 34 odst. 4 

a § 34f až § 34h  zákona od – do

Celková výše nároku na 
odpo�et na podporu odbor-

ného vzd�lávání vzniklá 
v období uvedeném ve sl. 1

�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

ode�tená 
v p�edcházejících 

obdobích
ode�tená v daném 

období
kterou lze ode�íst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

DIC:ˇ CZ29397596
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H. Roz�len�ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit 
 na �. 3005) 

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

	ádek Název položky

1

2

3

4

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

(neobsazeno)

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (�. 1 + 2)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

K. Vybrané ukazatele hospoda�ení

1

2

	ádek Název položky

Ro�ní úhrn �istého obratu K�

poplatník
Vyplní

� nan�ní ú�ad
M�rná

jednotka

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�, 
zaokrouhlený na celé �íslo osoby

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou 
úplného zápo�tu18)

29)
Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek z �. 3 samostatných p�íloh k tabulce I)

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

	ádek Název položky

39) Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost 
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek z �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

5
Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl  mezi �ástkami 
na �. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

4 Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného 
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek z �. 1 a 3)

I. Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í5) Po�et samostatných p�íloh

G. Celková hodnota bezúplatných pln�ní, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako ode�et od základu 
dan� sníženého podle § 34 zákona5)

1

2

� nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

	ádek Název položky
poplatník

Celková hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely vymezené 
v § 20 odst. 8 zákona pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona, 
v�. �ástky ze �. 2 
Ze �. 1 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných slev na díl�ím 
odvodu z loterií a jiných podobných her

J. Rozd�lení n�kterých položek v p�ípad� komanditní spole�nosti4) (vyplní se v celých K�)

0 1 2 3 4

�ástka za komanditní 
spole�nost jako celek

(sl. 2 + 3)
�ástka p�ipadající 
na komanditisty

�ástka p�ipadající 
na komplementá�e

Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo  
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,  

s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
	ádek

1

2

3

Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) 
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210) 

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h 
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/c)

(neobsazeno)

4 Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e 
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/b)

5

6

7

8

9

Hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely 
vymezené v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst 
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 
zákona (�. 4 tabulky H)

Ze �. 5 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných 
slev na díl�ím odvodu z loterií a jiných podobných her

X X X

X X

DIC:ˇ CZ29397596
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 280

 290

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da� �. 270 x �. 280
100

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310) 320

 330 Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 – 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru5)

 333

 334

 332 Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

 3318)
Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny 
dol�5)

Da� ze samostatného základu dan�                               ,
zaokrouhlená na celé K� nahoru

�. 331 x �. 332
100

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

 335 Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 – 334), 
zaokrouhlená na celé K� nahoru

 251

 270

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve�ejn� prosp�šní poplatníci 
(§ 17a zákona) dále snížit základ dan� uvedený na �. 250

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7 
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 – 251 – 260)

 260 Ode�et bezúplatných pln�ní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z �ástky 
na �. 250)5)

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona 
(nejvýše do �ástky na �. 290)5) 300

 301

 310 Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 – 300 ± 301)5)

	ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

200

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan� 
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní 
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 – 170)3)

201 �ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

2108) Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní 
v zahrani�í3)5)

220

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást základu dan� 
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní 
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 – 201 – 210)3)

	ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

230 Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

2408) Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích 
podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

241

242
Ode�et nároku na odpo�et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 
a § 34a až § 34e zákona, v�etn� ode�tu dosud neuplatn�ných výdaj� (náklad�) 
p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje ve zn�ní zákona platném do 31. 12. 2013

243 Ode�et nároku na odpo�et na podporu odborného vzd�lávání podle § 34 odst. 4 
a § 34f až § 34h zákona

250
Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající na 
komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno 
vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky podle § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

 340 Celková da� (�. 330 + 335)

 360
Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle 
§ 38a odst. 1 zákona (�. 340 – 335 = �. 330)

DIC:ˇ CZ29397596
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III. ODDÍL – (neobsazeno)

	ádek
Vyplní v celých K�

poplatník

1 (neobsazeno)

2 (neobsazeno)

� nan�ní ú�ad

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání

	ádek

1 Poslední známá da�

2 Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu)

3 Zvýšení (+), snížení (–) dan� (�. 2 – �. 1)

Vyplní v celých K�
poplatník � nan�ní ú�ad

4 Poslední známá da�ová ztráta

5 Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

6 Zvýšení (+), snížení (–) da�ové ztráty (�. 5 – �. 4)

 1

28)

V. ODDÍL – placení dan�

	ádek

Nedoplatek  (–)    (�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) < 0 
P�eplatek (+)    (�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) > 0

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

Vyplní v celých K�
poplatník � nan�ní ú�ad

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Název položky

Název položky

Název položky

Vysv�tlivky:
1) Nehodící se škrtn�te
2) Vyplní � nan�ní ú�ad
3) V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5) Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost, uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6) P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� anebo podle 

§ 38u zákona, budou na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí 
programového vybavení aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.

7)  Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového 
p�iznání (§ 72 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní 
záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách 
vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný 
soubor typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.

 P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání 
pro � nan�ní správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh, 
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné ve smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky 
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh 
sou�ástí programového vybavení aplikace.

9) Výpo�et vykázané �ástky nebo uvedení dalších údaj� k takto ozna�enému �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Ministerstvo 
� nancí. Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání 
pro � nan�ní správu.

10) § 17 odst. 3 zákona.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P�IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osob�: Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Osoba oprávn�ná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu

X

X

X

X

X

X
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