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Úvodní slovo 
 

  Tak jako většina neziskových organizací, plnila Asociace polio v roce 2018 především 

servisní funkci. Jejím účelem je cílené vycházení ze skutečných potřeb členů. Sem patří také 

vlastními silami připravené čtyři rekondice, rozprostřené do průběhu roku - uspořádání 

pravidelného festivalového setkání obrnářů s obrnáři v Janských Lázních, tentokrát 

okořeněného oslavou 20. výročí jeho vzniku - vydání bulletinu Zpravodaj 1-2/2018 a 3-

4/2018 se sběrem informací a jejich předávání členům - budování administrativního zázemí. 

Servisní role spolků bohužel stále velmi převažuje, nicméně asociace se věnuje také 

participační činnosti, kterou je vzdělávání a osvěta široké, i odborné, veřejnosti, v rámci 

přijaté koncepce z roku 2017. Za vyvrcholení naší práce v roce 2018 v této oblasti 

považujeme konferenci „Postpoliomyelitický syndrom, Přenosná dětská obrna, Zkušenosti 

obrnářů“, uspořádanou ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze. Neméně 

důležité je i zabezpečení účasti zástupců asociace v odborných a pracovních týmech, které se 

věnují problematice zdravotně postižených občanů. Asociace polio je zapojena v Pacientské 

radě Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně v pracovní sekci na pomezí sociálních a 

zdravotních služeb. Zapojujeme se do identifikace problémů, které považujeme za závažné a 

přispíváme, nabízíme a poskytujeme informace a intelektuální zdroje, nápady, hlediska. 

Spolupracujeme s lékařskými a fyzioterapeutickými katedrami Univerzity Karlovy, se 

Státním zdravotním ústavem v Praze, se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, se 

zahraničními institucemi.   

    

Informace o naší práci přináší výroční zpráva. Práce nebylo málo a mé poděkování za 

ni patří všem členům výboru, ale také našim sponzorům, příznivcům a podporovatelům, kteří 

nám pomohli naše projekty uskutečnit. 

  

           

         PhDr. Marcela Stránská 

                                                                                                        předsedkyně 
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Asociace polio se představuje 
 

 

  Asociace polio, založená v roce 1990, je dobrovolná zájmová organizace, s působností 

v celé České republice. Sdružuje občany s onemocněním poliomyelitis anterior acuta (také 

dětská přenosná obrna, nebo Heineova-Medinova nemoc).  Obvykle za 30 - 40 let po ustálení 

klinického rezidua dochází u postižených k výrazným opožděným projevům se souborem 

potíží, souhrnně označovaným jako postpoliomyelitický syndrom (PPS); předpokládá se, že z 

tisíců poliomyelitiků, ještě žijících v České republice, je postiženo PPS asi 80 %.  

Po eradikaci polio v počátcích 60. let minulého století se toto onemocnění dostalo na 

okraj zájmu společnosti i odborníků. Proto vzniklo občanské sdružení Asociace polio, které si 

předsevzalo hájit zájmy této poměrně početné skupiny invalidních občanů. Občanské 

sdružení, dnes spolek (zaregistrováno v Praze 8 - Karlíně, Karlínské nám. 12, pod IČ 

00570656), bylo od 11. 7. 2013 usídleno na adrese Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10 

Záběhlice. Česká Asociace polio má v současnosti 699 aktivních členů, ale zastupuje i 

neaktivní členy a další postižené, kteří do asociace nevstoupili.  

Evropský region byl v červnu 2005 vyhlášen za poliomyelitidy prostý, ale žije zde 

řada podobných seskupení jako náš spolek, s nimiž jsme v kontaktu. Asociace polio (AP), 

obdobně jako nám nejbližší slovenská Asociace polio, seskupuje členy v Evropě věkově 

nejstarší, vzhledem k tomu, že v ČSR – jako první na světě – eradikace polio proběhla. Česká 

Asociace polio je členkou European Polio Union (EPU), mezinárodní organizace, sídlící 

v Bruselu, která reprezentuje zájmy postižených poliomyelitidou a PPS v Evropské unii. Od 

roku 2016 jsme členy Národní rady zdravotně postižených v ČR. Asociace polio se snaží 

předáváním svých zkušeností o polio i PPS být společnosti prospěšná. 

 
 

Činnost Asociace polio 

 

Projekty 
 

Zpravodaj (bulletin) ASOCIACE POLIO    
ISSN 2570-8228 

Doba realizace 1. 1. – 31. 12. 2018 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Registrační číslo projektu: PGP/4/7/8/4132/18 

 

Pro členy, rozptýlené po celé republice, je bulletin základní prostředek komunikace. Vychází 

2x do roka ve dvojčíslí ve formátu A 5, zajišťuje informace o veškerém dění v AP, v 

obdobných spolcích v České republice ale i ve světě, díky členství asociace v European Polio 

Union. Organizuje vzájemnou pomoc, poskytuje důležité informace o službách a změnách 

v sociálním prostředí, o rehabilitačních, společenských, kulturních a dalších akcích. Je 

doplněn kvalitními fotografiemi, zajímavými články našich členů, vzpomínkami z dob mládí, 

které jsme společně zažili v léčebnách. Již několik let se Zpravodaj drží na stejné, dobré 

úrovni, i na výši vydávaných finančních prostředků k jeho vzniku. Časopis je neprodejný, 

distribuuje se bezplatně platícím členům AP. Informace o časopisu jsou k dispozici na 

webových stránkách www.polio.cz, kde jsou umístěná jednotlivá vydaná čísla. Čtyřčlennou 

skupinu dobrovolných pracovnic řídí šéfredaktorka Mgr. M. Mruzková. 

Na tento projekt získala asociace v dotačním projektu 100 % požadované částky z odd. 

zdravotně sociálních služeb – OZS/3 Ministerstva zdravotnictví ČR. 
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periodicita                                              1-2/2018                                       3-4/2018 

 
počet výtisků                                              750                                               750 

 
počet výtisků příloha                                  750                                               800  

 
počet stran                                                    40                                                 48 

 
počet stran příloha                                         8                                                  20  

výrobní náklady / 1 výtisk                          28,00 Kč                                        29,00 Kč 

 
výrobní náklady příloha / 1 výtisk              17,60 Kč                                         6,35 Kč 

 
cena                                                               0                                                    0 

 
                                      

Definování cíle:  

- Zpravodaj se vyprofiloval v potřebnou pomůcku; 

- poskytoval právní, sociální, zdravotní poradenství;  

- informoval odbornou a širokou veřejnost; 

- realizoval vlastní tvorbu členů; 

- zlepšoval či zmírňoval trvalé následky postižení v životě poliomyelitiků.  

 
 

Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis (dětská obrna) 

s nácvikovým a informačním charakterem                 
Doba realizace 1. 1. – 31. 12. 2018 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Registrační číslo projektu: PGP/4/7/8/4132/18 

 
Cílem čtyř rekondičních pobytů, uskutečněných v průběhu roku, bylo zlepšení fyzické 

kondice a přizpůsobení stylu života zdravotnímu stavu členů AP. Zdravotní osvěta byla 

zaměřena především na zdravotní problémy, týkající se PPS. Všechny procedury, které se 

v kondičních pobytech konaly, byly prováděny školenými rehabilitačními pracovníky. 

Plánované procedury: denně hodinové plavání v bezbariérových bazénech vybavených 

masážními tryskami a vířivkami, masáže, kondiční a nácviková cvičení, dechová cvičení 
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(případně oxygenoterapie, magnetoterapie) i krátké kondiční procházky byly splněny a byly 

velkým přínosem pro zúčastněné. V průběhu pobytů měli účastníci možnost vyslechnout si 

přednášky na různé zdravotní téma, seznámit se s novými poznatky a metodami 

v rehabilitační léčbě a v překonávání potíží spojených s PPS. Na tento projekt získala asociace 

v dotačním projektu 100% požadované částky z odd. zdravotně sociálních služeb – OZS/3 

Ministerstva zdravotnictví ČR. 

   

Rekondice Karlovy Vary, hotel Lafonte, 10. - 17. 6. 2018 - všechny procedury včetně plavání 

zajištěny v hotelu. Tato rekondice nebyla vhodná pro vozíčkáře. 

Vedoucí rekondice L. Bradová. 

 

Rekondice Janské Lázně I. a Janské Lázně II., penzion Sola Fide, 12. - 26. 5., 23. -30. 9. 2018  

- bezbariérový přístup v bazénu byl zajištěn odpovídající obsluhou ve SLL Janské Lázně, 

každodenní cvičení a masáže se konaly v penzionu Sola Fide. Připraveno pro vozíčkáře a 

členy, kteří se svým postižením nezvládají delší chůzi (možnost půjčení elektrických vozíků). 

Vedoucí rekondicí MUDr. H. Opravilová, E. Chadima. 

 

Rekondice Sanatoria Klimkovice, 12. - 26. 10. 2018 - proběhla přímo v sanatoriu, účastnili se 

především vozíčkáři. Tuto rekondici uskutečnil vedoucí rekondicí, E. Chadima. 
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                 Janské Lázně I. Karlovy Vary       Janské Lázně II       Klimkovice 

 
osoba/den            35/14          26/6       40/8                        20/7 

 
dotace MZ 

osoba/den                 300 Kč         300 Kč       300 Kč  300 Kč 

 
dotace MZ            147 000 Kč               46 800 Kč                96 000 Kč               42 000 Kč 

 
náklady celkem    370 700 Kč              195 260 Kč               245 400 Kč            165 000 Kč 

 

Do programu rekondice se zapojilo 121 oprávněných osob se zdravotním postižením (ZTP, 

ZTP/P), z toho 35 vozíčkářů + 6 doprovodů, obsazenost činila šestinu celkového počtu 

aktivních členů AP. Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na osobu a den 300 Kč představuje 

38,23 % z celkových finančních prostředků projektu.    

 
      

Definování cíle: 

- udržitelnost tělesných aktivit a zmírnění nástupu PPS v životě poliomyelitiků; 
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- motivace a získávání nových návyků vzhledem k probíhajícímu PPS (s výměnou 

  zkušeností o možnostech zlepšení zdravotního stavu); 

- nácvik informovanosti odborné a široké veřejnosti. 

 

 

Festival - 28. – 30. 9. 2018 Janské Lázně 

 
Na jubilejní, 20. Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích, nezískala Asociace polio v roce 

2018 od Ministerstva kultury ČR dotaci. Setkání bylo zajištěno s nadstandardní pomocí 

Státních léčebných lázní Janské Lázně (SLL) v rámci partnerské spolupráce a velkou pílí 

dobrovolníků. Dotačně přispělo Město Janské Lázně ve výši 2 000,- Kč. Byla vydána 

brožurka Dvacet let konání Festivalů; vypracován leták. Na zahájení Festivalu byly 

zástupcům SLL, města, delegaci slovenských a maďarských obrnářů, hostům a členům AP 

prezentovány minulé festivaly, v Kolonádě proběhla zahájení výstavy 20 let Festivalů 

obrnáři obrnářům a o obrnářích a výstavy Paličkované krajky s ukázkou její výroby. 

Záznam z dění na Festivalu i brožurka byly uveřejněny na webové stránce Asociace polio. 

Vedoucí projektu Mgr. M. Mruzková. 

Na tento projekt získala asociace účelovou dotaci od Města Janské Lázně. 
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Administrativně organizační servis Asociace polio   
Doba realizace 1. 1. – 31. 12. 2018 

Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 

Registrační číslo projektu: ZP180051 

 

Odborná konference Postpoliomyelitický syndrom, Přenosná dětská obrna, Zkušenosti 

obrnářů (24. 10. 2018, Praha) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze.  

 

Konference o PPS a přenosné dětské obrně se symbolicky uskutečnila dne 24. října, na který 

připadá World Polio Day – Světový den boje s polio. V pořadí již druhá konference, 

uspořádaná se Státním zdravotním ústavem v Praze (SZÚ), byla velkým přínosem pro 

předávání informací o polio. S příspěvky vystoupili lékařky SZÚ, zástupce Kliniky 

rehabilitačního lékařství 1 LF UK a VFN a poslední Polio poradny v Čechách, zástupkyně 

SLL Janské Lázně, zástupce slovenské Asociácie polio a šest členů AP – lékařky, vědečtí 

pracovníci. Toto vyvrcholení letošní činnosti asociace bylo připraveno pro odborné lékaře + 

studenty medicíny a fyzioterapie a pro členy AP. Následovalo setkání s přítomnými obrnáři v 

konzultačním dni. Konferenci doplnila panelová výstava historických snímků ze života 

československých obrnářů a prezentace SLL. 

Koordinátor akce: MUDr. K. Fabiánová, Ph.D. za SZÚ, MUDr. H. Opravilová za AP. 

 

 

Příspěvky 

Poliomyelitida - Současná epidemiologická situace - MUDr. Jitka Částková, CSc., SZÚ 

Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí - MUDr. Petra Rainetová, SZÚ 

Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti - prof. MUDr. Olga Švestková, 

Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná 

fakultní nemocnice v Praze 

Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika - doc. MUDr. Miluše Havlová, 

CSc., 1. LF UK (AP) 
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Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda - PhDr. Štefan Grajcár, předseda 

Asociácie polio v SR (AP) 

Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních - MUDr. Ivana 

Uiberlayová, primářka Lázeňské léčebny dospělých a Odborného léčebného ústavu SLL 

Janské Lázně 

Farmakologie postpoliomyelitického syndromu - doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., LF UK 

Co mi polio vzalo a dalo - MUDr. Eliška Bébrová, 2. LF UK (AP) 

Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne - doc. RNDr. Vladimír Vondrejs DrSc. (AP) 

Osobní vzpomínky – Mgr. Mária Mruzková (AP) 

 
 

- 110 účastníků – především z OHS celé republiky, dále z neurologických odd. českých  

   nemocnic, členové AP; 

- 10 příspěvků; 

- z toho 6 příspěvků členů AP; 

- svou účastí získali přítomní lékařky a lékaři kredity v rámci celoživotního vzdělávání 

 
 

Definování cíle: 

- podporovat odbornou spolupráci mezi členy a ostatními organizacemi;  

- iniciovat a podporovat výměnu informací a dokumentů;   

- sdílení znalostí, informací a zkušeností; 

- realizovat své poslání efektivním způsobem;   

- rozvíjet a posilovat své kapacity v souladu s požadavky svých členů. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 
 

Výbor asociace v roce 2018 průběžně zajišťoval informační servis pro své členy, věnoval se 

korespondenci a komunikaci se zahraničními partnery, navazování mezinárodních 

partnerství, monitorování zahraničních webových stránek. Během roku pokračovalo v rámci 

bilaterální spolupráce se slovenskou AP další jednání o vzájemné spolupráci. V průběhu roku 

se zástupci obou asociací zúčastnili spřátelených akcí v Piešťanech a Janských Lázních. 

Předseda slovenské Asociácie polio se aktivně účastnil svým příspěvkem odborné konference 

Postpoliomyelitický syndrom, Přenosná dětská obrna, Zkušenosti obrnářů. Pokračující 

spolupráce se slovenskou AP tvoří i významnou část mezinárodní spolupráce s European 

Polio Union (EPU). Na shromáždění EPU v německém Rheinsbergu 16. 6. 2018 se zúčastnil 

zástupce AP. 

Při jednání se zástupci maďarské Nadace polio a slovenské AP 27. 9. 2018 v Janských 

Lázních byla vytyčena témata pro vzájemnou spolupráci v prostoru střední Evropy.  

V roce 2019 bude vytištěn sborník s příspěvky z letošní odborné konference, připravené ve 

spolupráci se SZÚ, a budou se připravovat akce pro rok 2020, kdy uplyne 60 let od eradikace 

poliomyelitidy v Československé republice.  

 

Na tento projekt získala asociace v programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků Úřadu 

vlády, Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Dotační příspěvek 61,4% 

z celkových finančních prostředků projektu.   

 
 

Další aktivity   
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Zahájení lázeňské sezóny 
 

Při příležitosti zahájení lázeňské sezony dne 2.6. 2018 v Janských Lázních na lázeňské 

kolonádě využila Asociace polio možnost prezentace v propagačním stánku Státních 

léčebných lázní, kde podávala informace o poliomyelitidě a PPS. Na panelech byly 

představeny historické fotografie, k dispozici byly zpracované materiály o dětské obrně, 

jednotlivá čísla bulletinu Zpravodaj, prezentace o Festivalech i literární práce A. Wokouna. 

Akce se setkala s velkým zájmem pacientů, ale i zaměstnanců lázní a ukázalo se, že je možné 

v rámci navázané spolupráce se SLL v obdobných akcích pokračovat. 

 

Členské výstavy  
 

Ratměřické ptáčkoviny – Galerie na plotě, Vladimír Vondrejs, Ratměřice, 12. 6. - 30. 9. 2018;  

TENZEGRITY,Vladimír Vondrejs s komentovanou prohlídkou 8. 11. 2018 - (s work-

shopem), Pardubice, v rámci Festivalu Týden vědy a techniky; 

Paličkované krajky, Blaženka Šalomonová, 29. 9. 2018, Janské Lázně; 

20 let Festivalů obrnáři obrnářům a o obrnářích, připravila Mária Mruzková 29. 9. 2018, 

Janské Lázně.  
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Členové AP se potkávají a navzájem se informují o bezbariérových kulturních událostech, 

uskutečnila se např. návštěva výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční 

vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem ve Valdštejnské jízdárně v Praze (3. 11. 2017 

– 25. 2. 2018). Také sportují, především členové v Ostravě, kde se každý týden potkávají 

v plaveckém bazénu. 

  
 

Poděkování za podporu a spolupráci 
  

Nešlo by to bez pomoci našich partnerů, Ministerstva zdravotnictví ČR, Úřadu vlády ČR, 

Státních léčebných lázní Janské Lázně, města Janské Lázně, Státnímu zdravotnímu ústavu 

v Praze. Naše poděkování také patří členům, přispívajícím většími finančními prostředky, než 

jaké stanoví roční členské příspěvky, čímž dorovnávají členy neplatiče. Zvláštní poděkování 

si zaslouží místopředsedkyně výboru Asociace polio, Jaroslava Šebestová, která z každé 

měsíční finanční odměny věnuje asociaci 500,- Kč. 

Velmi si vážíme podpory, kterou námi poskytují všichni sponzoři, dárci a dobrovolní 

spolupracovníci, jejich velkorysost a činorodost dává sílu a povzbuzení nám všem. 

 

 
Vnitřní záležitosti 

 
V roce 2018 pracoval výbor ve 14 členech. K projednání polio záležitostí se sešel v průběhu 

roku čtyřikrát v kulturním centru Na Skalce, v Praze 5, dvakrát se uskutečnil výjezd do 

Janských Lázní, kde byla příležitost potkávat se členy asociace, kteří se právě léčili ve SLL a 

zároveň byla možnost jednat s vedením SLL a městem. Vzdálení členové komunikují pomocí 

skype. Předávání informací a porady se řešily rovněž per rollam. 29. 9. 2018, v době, kdy je 

v lázních soustředěno nejvíce členů s následky po poliomyelitidě, se uskutečnilo shromáždění 

všech členů AP, které přešlo plynule do zahájení Festivalu Obrnáři obrnářům a o obrnářích. 

Členové výboru si rozdělili svou práci hned na začátku roku, vzhledem k tomu, že 

vedle přípravných aktivit směřujících k vyhlášeným projektům, bylo zapotřebí průběžně 

připravovat konferenci o polio. Předsedkyně se účastnila pravidelných setkání pracovní 

skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí, připravila žádosti o dotace na 

projekty. 1. místopředseda měl na starosti rekondice, další členové se věnovali bulletinu, 

Festivalu, schůzkám s ombudsmanem, a další členové spolupracovali na jednotlivých akcích. 

Sekretariát přijal v průběhu roku deset písemných žádostí o informace.  

 

Výbor 

 

 PhDr. Marcela Stránská  předsedkyně 

 Emil Chadima 1. místopředseda 

 Jaroslava Šebestová  místopředsedkyně 

 Jana Zimová místopředsedkyně 

 Ludvika Bradová  členka výboru 

 Ing. Božena Doležalová  členka výboru 

 Věra Hesounová  členka výboru 

 MUDr. Marta Langmeierová,CSc. členka výboru 

 Mgr. Mária Mruzková  členka výboru  

 Věra Novotná  členka výboru 

 MUDr. Hana Opravilová   členka výboru 
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 MUDr. Eva Přibylová   členka výboru 

 Bohumil Svoboda  člen výboru 

 PhDr. Libuše Zušťáková členka výboru 

 

Kontrolní a revizní komise 

 Václav Tobiáš předseda 

 Milan Plašil člen komise 

 Jana Zeminová členka komise 

 

 

Dotace 
 

Výbor Asociace polio potvrdil v roce 2018 svoji úspěšnost v oblasti získávání a řešení 

grantových projektů. V uvedeném roce byly realizovány 4 projekty, z nich projekty 

Zpravodaj a Rekondice byly zařazeny v rozhodovacím řízení komise Ministerstva 

zdravotnictví ČR do kategorie A; oba projekty získaly 100 % požadovaných finančních 

prostředků. Velmi dynamicky se rozvíjí spolupráce s Úřadem vlády ČR při zabezpečování 

Administrativně organizačního servisu Asociace polio, město Janské Lázně symbolicky 

vyjádřilo podporu. 

 

Úřad vlády ČR (Vládní výbor pro zdravotně postižené) poskytl dotaci na Administrativně 

organizační servis Asociace polio ve výši       73 890,- Kč;  

Ministerstvo zdravotnictví ČR (oddělení zdravotně sociálních služeb) poskytlo na Zpravodaj 

(bulletin) ASOCIACE POLIO dotaci ve výši   55 000,- Kč,  

pro Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis (dětská obrna) s nácvikovým a 

informačním charakterem dotaci ve výši       331 800,- Kč. 
V rámci dotačního řízení nám na Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích přispělo město 

Janské Lázně částkou 2 000,- Kč. 

AP nevyčerpala v roce 2017 celou přidělenou částku z programu Kulturních aktivit 2017 

Ministerstva kultury ČR, vratka ve výši  -7 398,- Kč byla včas uhrazena.  

 

Všechny přijaté finanční prostředky byly vyúčtovány dle příslušných metodik poskytovatelů 

v řádném termínu, požadované limity spoluúčastí jednotlivých přidělených dotací byly v 

předepsané výši naplněny. Všechny dotační projekty byly dle metodiky poskytovatelů 

vyúčtovány do 31. ledna 2019. 

Ke dni 31. 12. 2018 nečerpal spolek žádný úvěr a neměl žádnou nesplacenou půjčku.  

 

Celkové hospodaření organizace bylo v roce 2018 odvislé od výše poskytnutých dotačních 

prostředků, darovaných prostředků a členských příspěvků. 

 
 
Výroční zpráva je zpracována za období 1. 1. až 31. 12. 2018 na základě vyhodnocení 

činnosti Asociace polio a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání výboru Asociace 

polio.   
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Přehled o příjmech a výdajích v roce 2018 

 
 
Příjmy: Kč 
Příjmy od daně z příjmů osvobozené: 

Členské příspěvky    96 911,00 

Sponzorské dary, výnos z tomboly   14 594,00 

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů: 

Dotace úřadu vlády ČR   73 890,00 

Dotace města Janské Lázně     2 000,00 

Dotace MZ ČR 386 800,00 

  

Příjmy zdaněné srážkovou daní: 

Úroky BÚ          67,89 

Ostatní příjmy: 

Platby od účastníků rekondičních léčebných pobytů (nejsou příjmy AP) 724 880,00 

Celkem příjmy 1 299 142,89 
 

 
 

 
Výdaje: Kč 
Poštovné, kancel.potřeby*      2 980,00 

Poplatky za vedení BÚ      2 771,00    

Náklady kulturně společenského centra AP (nájemné, energie) *    25 387,00 

Ostatní výdaje AP* (- poplatek EPU)    33 595,00 

Výjezdy, příspěvky*    13 940,56 

Léčebné rekondiční pobyty*  867 848,00 

Poplatek EPU*      2 617,60 

Přeplatky členům na rek. pobyty  181 358,00 

Storno poplatek platby rek. pobytu             0,00 

Náklady na Festival OOO*    17 812,00 

Zpravodaj*    84 308,28 

Mzdy, odměny*    51 000,00 

Srážková daň z úroků             8,27 

Daň dle zvláštní sazby             0,00 

Celkem výdaje 1 283 626,21 

 
*Částečně hrazeno z dotací poskytnutých MZ ČR, ÚV ČR, města Janské Lázně  

 

   Rozdíl příjmů a výdajů (zisk)              15 516,68 

 
 
V Praze 23. 3. 2019  

Za přítomnosti členů AP: Václava Tobiáše, Jany Zeminové, Jany Zimové a tajemnice AP Jaroslavy 

Šebestové. 

 

 

 

 


