
Účetní uzávěrka 

 

Subjekt: Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky,z.s. 

  Dědická 680/27a 

Vyškov 

IČO: 05582776 

Č.účtu: 2101771161 / 2010 

 

Asociace je účtována ve dvou oblastech Hlavní činnost a Hospodářská a další činnost 

(vedlejší činnost). Asociace je plátcem DPH. 

 

Hlavní činnost: Sdružování veterinárních lékařů, odborníků v rehabilitaci zvířat a 

ostatních zájemců, kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat. 

Hospodářská a další činnost: Ostatní vzdělávání 

K vypracování zprávy bylo použito účetních uzávěrek za rok 2019 a 2020. 

 

Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Výsledek hospodaření je tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši 3 tis. CZK a ztrátou z 

vedlejší činnosti ve výši 325 tis. CZK. V souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 568/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebyla použita položka snižující základ daně. 

 

Detailní rozpis 

 

V tisících Kč 

 



 

Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

Výsledek hospodaření je tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši 32 tis. CZK a ziskem z 

vedlejší činnosti ve výši 9 tis. CZK. V souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 568/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebyla použita položka snižující základ daně. 

 

Detailní rozpis 

V tisících Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdroje příjmu 

 

Hlavní činnost      - členské poplatky, sponzoři 

       2019 – Tekro, Elanco 

       2020 – Tekro, Vetoquinol, Contipro 

Hospodářská a další činnost (vedlejší činnost) - kurzovné 

Pozn. Do sponzorů nejsou uvedeni sponzoři Minikongresu při Shromáždění AFRZČR,z.s. 

 

Náklady 

Hlavní činnost      - účetnictví, administrativní činnost, slevy  

členům na akce 

Hospodářská a další činnost (vedlejší činnost) - skripta a jiný výukový materiál, ronájem  

prostor, odměny  

přednášejících 

 

Významné účetní události 

1. Změna banky 

Od počátku měla Asociace účet u Komerční banky. Z důvodu výše poplatků za vedení 

účtu byly finanční prostředky převedeny do Fio banky 18.2.2020. U Fio banky jsou  

Základní bankovní služby Fio banky jsou bez poplatků. 

2. Zvýšení ceny Kurzu.  

 

Kurz stál  počátku 132.000,- včetně DPH, ale vzhledem k výši ztráty z vedlejší 

činnosti bylo rozhodnuto, že od Kurzu č.5 bude jeho cena 159.720,- Kč, včetně DPH. 

Tedy 132.000,- Kč bez DPH. 


