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Se vstupem do nového roku je vždy příležitost 
k ohlédnutí za činností naší organizace v roce 

minulém. Díky práci na účetní uzávěrce a schva-
lovacímu procesu se vám výroční zpráva dostává 
do rukou vždy až v pololetí. Jsem rád, že i letos 
mohu seznámit naše členy, příznivce i širokou 
veřejnost s tím, jak jsme v minulém roce naplňo-
vali svůj záměr, co se nám dařilo a co ne. 

Poøádané akce
Jako vždy se nejprve zastavím u akcí, tedy 

naší hlavní činnosti, které jsme v loňském roce 
pořádali. 

První akcí byl již tradiční seminář kurzů Alfa. 
Konal se tentokrát až v únoru v Praze ve sboru 
KS a účast dosáhla přibližně 100 zájemců. 

Na počátku června jsme pořádali konferen-
ci Moc Boží přítomnosti, na které sloužila Lin 
Buttonová z Velké Británie se svým týmem. 
Tématem konference bylo vnitřní uzdravení, 
sešlo se na ní na 200 účastníků. Předcházel jí 
seminář pro služebníky na stejné téma, kterého 
se zúčastnilo 60 lidí.

Počátkem července se již podevatenác-
té konala naše pravidelná hlavní akce, let-
ní Křesťanská konference, která má již po 
několik let část pro dospělé i pro děti. Téma 
konference bylo „...přednější než já!“ a spolu 
s námi ji opět pořádala Česká evangelikální 
aliance. Jako řečníci i hudebníci sloužili vět-
šinou křesťanští pracovníci z ČR. Jako zahra-
niční host nás navštívil Dr. Malcolm Hedding 
z Izraele. Celé konference se zúčastnilo přes 
300 lidí, na nejvíce navštíveném programu 
bylo okolo 500 návštěvníků. Dětské konferen-
ce se zúčastnilo 140 dětí.

V červenci jsme zorganizovali autobusový 
zájezd do Berlína na akci „Calling All Nations“, 
kterou inicioval Noel Richards.

V druhé polovině října jsme pořádali další 
Mokon za účasti 60 přímluvců. K části Moko-
nu se připojili i modlitebníci z pražského Mezi-
národního domu modliteb, a tak páteční účast 
dosáhla cca 80 modlitebníků.

V polovině listopadu jsme pořádali za vydat-
né pomoci sboru Křesťanské centrum Příbram 
konferenci Na cestě s Duchem svatým s hosty 
z Německa (W. Margies, P. Wenz a chválicí sku-
pina Light of Life z berlínského Sboru na ces-
tě). O konferenci byl velký zájem, který přesáhl 
naše očekávání. Celé konference se zúčastnilo 
na 400 zájemců, účast na nejvíce navštíveném 
programu přesáhla 500.

Počet akcí byl srovnatelný s předchozím 
rokem a plánujeme ho zachovat i v roce 2007.

Kurzy Alfa a Manželské veèery
Pokračovali jsme v rozvoji kurzů Alfa a kro-

mě průběžné koordinace a školení jsme pokra-
čovali ve vydávání materiálů. Přidružená inici-
ativa „Manželské večery“ se již plně rozvinula, 
proběhlo několik pilotních kurzů a vydali jsme 
všechny materiály, které jsou k úspěšnému pořá-
dání kurzu potřeba. Přibývá párů, které jsou 
schopny kurz školit a díky přednáškám na DVD 

kurz absolvují i některé manželské páry v sou-
kromí. Podařilo se zahájit i kurz „Příprava na 
manželství“. Dále udržujeme velmi úzké vztahy 
s tvůrci kurzů ze sboru HTB v Londýně.

Vydavatelská èinnost
Další oblastí činnosti KMS je vydávání časo-

pisu Život víry a knih. Na vydávání knih založila 
KMS již v roce 1998 Nakladatelství KMS, s. r. 
o. Nakladatelství vede samostatné účetnictví. 
O vydávání časopisu (což je objemem práce 
i financí naše hlavní aktivita) i o knihách pojed-
nává samostatná část výroční zprávy.

Usilovali jsme naplnit potřeby vás, svých 
členů i podporovatelů a hlavně naplnit Boží 
plán pro naši práci. Zda se nám to dařilo, můžete 
posoudit právě vy.

Modlitební aktivity
Celý rok jsme koordinovali Modlitebně-

postní stráž společenství. Počet účastníků klesl 
jak co do počtu zapojených společenství, tak co 
do počtu účastníků jednotlivých modlitebních 
setkání. Úvítali bychom další sbory, které by se 
do modlitební stráže zapojily. Snažíme se hledat 
cesty, jak modlitební nasazení více povzbudit 
a připravovali jsme některé novinky, které se 
projeví až v roce 2007, resp. 2008. 

V případě potřeby jsme spouštěli e-mailový 
modlitební řetěz, který nahradil dřívější řetěz 
telefonní.

Podařilo se nám modlitbami pokrývat všech-
ny poslance Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Nepodařilo se nám modlitbami pokrýt 
všechny senátory (přibližně jen třetinu).

Kromě jmenovaných aktivit sloužíme jako 
platforma pro spolupráci, poradenství a růz-
né konzultace. Tuto činnost ale nelze detail-
ně popsat.

Organizaèní a èlenská struktura
Jsme i nadále aktivními členy České evan-

gelikální aliance.
KMS je řízena Širším výborem, který je tvo-

řen zástupci kolektivních členů. V minulém roce 
se sešel jednou. Z jeho setkání vyšla velmi aktu-
ální výzva pro křesťany v této zemi, která má 
vést k tomu, abychom se zdrželi pomluv, což se 
v minulosti vždy nepodařilo.

KMS byla operativně řízena Užším výbo-
rem ve složení: Jaroslav Šelong (předseda), Ing. 
Petr Šimmer (místopředseda) a Ing. Lubomír 
Ondráček (tajemník). UžV se scházel s výjim-
kou prázdnin jednou za dva měsíce.

Tiskovým mluvčím KMS je Ing. arch. Tomáš 
Dittrich. 

Členskou základnu tvořili kromě individu-
álních členů hlavně kolektivní členové, a to jak 
sbory a společenství různých církví, tak misij-
ní a humanitární organizace. Kolektivními čle-
ny jsou následující sbory a organizace (stav ke 
konci roku):

Apoštolská církev: Agapé Český Těšín, 
Bohumín, Český Těšín a Frýdek-Místek

Armáda spásy: Brno a Praha

Bratrská jednota baptistù: Cvikov 
a Děčín

Církev bratrská: Litvínov a Most
Èeskobratrská církev evangelická: Tep-

lá u Toužimě
Evangelická církev metodistická: Jihlava, 

Litoměřice, Praha-Strašnice a Praha-Vršovice
Jednota bratrská: Dobřív
Køesťanská spoleèenství: Aš, Brno, Bys-

třice nad Pernštejnem, Děčín, Havlíčkův Brod, 
Horažďovice, Hořice, Hradec Králové, Cheb, 
Jičín, Jindřichův Hradec, Jirkov, Klatovy, 
Krnov, Kutná Hora, Nymburk, Ostrava, Pardu-
bice, Plzeň, Praha, Rakovník, Týn nad Vltavou, 
Tábor, Třebíč, Turnov a Žďár nad Sázavou

Nedenominační sbory: Cesarea Opava
Organizace: ACET, Misijní společnost 

Život, Samuel, Studentská křesťanská misie 
a YWAM

Členské sbory a organizace byly v loňském 
roce ve své činnosti v KMS různě aktivní, všem 
jim však patří dík za podporu vize KMS.

KMS nemá určenou povinnou výši člen-
ských příspěvků, a tak příjmy od členů a příz-
nivců plynou v dobrovolně zvolených částkách. 
Širší výbor schvaluje vždy doporučenou výši 
členského příspěvku, který je v současné době 
100 Kč na člena sboru a rok.

Mnozí přispívají anonymně do sbírek při 
našich akcích. Těm děkuji na tomto místě. Sbo-
rům a jednotlivcům, kteří přispěli na náš účet, 
děkujeme v další části této zprávy a zaslali 
jsme jim také potvrzení o daru, pokud se nám 
je podařilo identifikovat.

V loňském roce se nám podařilo po několika 
letech udržet vyrovnané hospodaření a skonči-
li jsme s mírným ziskem. Naše finanční situace 
je však přesto velmi napjatá a jsme stále závislí 
na finanční podpoře, převážně od individuál-
ních dárců.

Jako takřka každá nezisková organizace, ani 
my se neobejdeme pomoci dobrovolných spolu-
pracovníků, kteří odvedli mnoho hodin bezplat-
né práce. Mnozí pro nás také pracovali pouze za 
symbolickou odměnu. Není možné jim na tomto 
místě všem poděkovat jmenovitě. Děkuji proto 
všem alespoň takto obecně a rád bych vyjádřil 
vděčnost za každého z vás, kdo jste nám v loň-
ském roce pomáhali. Potřebujeme však další 
dobrovolníky pro nové okruhy práce. Pokud se 
chcete také zapojit, rádi vaši pomoc přivítáme.

Děkuji za vaše připomínky, povzbuzení, 
podporu i náměty, které jsme během roku 2006 
obdrželi. Doufám, že nám zachováte svou pří-
zeň i během roku letošního.

Nemůžeme a ani nechceme žít z minulosti. 
Vyhlížíme, co pro nás Bůh připravuje v novém 
roce a chceme ho poslouchat a následovat. 
Doufám, že se nám v roce 2007 podaří správně 
rozeznat Boží záměry s církví v ČR i s celou 
naší zemí i správné místo KMS v nich. K tomu 
potřebujeme vaši zpětnou vazbu, pomoc a vaše 
modlitby.

– Ing. Lubomír Ondráček
tajemník KMS
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Život víry, měsíčník vydávaný KMS, uza-
vřel loni svůj sedmnáctý ročník. Také prá-

ce nakladatelství a vydavatelství pokračovala 
v celkovém směru KMS, vymezeném jejím 
evangelikálním zaměřením a důrazy na jednotu 
Božího lidu, svatost v osob-
ním životě i ve vztazích a na 
zvěstování evangelia.

V roce 2006 měl Život víry 
a Nakladatelství KMS, s. r. o., 
šest pracovníků: šéfredaktora, 
redaktora, technického redak-
tora-grafika, vedoucí adminis-
trace a distribuce, pracovnici 
na rozesílání a účetní. Na naší 
práci se mimo to spolupodíle-
lo několik dobrovolných spolu-
pracovníků a tajemník KMS Ing. 
Lubomír Ondráček.

Život víry
Měsíčník KMS Život víry byl 

řízen redakční radou ve složení Ing. Lubomír 
Ondráček, Ing. Josef Potoček, ThDr. Vilém 
Schneeberger, Ing. arch. Tomáš Dittrich (šéf-
redaktor). Setkání redakční rady se účastnil 
také redaktor časopisu Mgr. Tomáš Coufal. 
V prosinci Vilém Schneeberger zemřel. 
Členem redakční rady Života víry byl od 
vzniku časopisu v roce 1990. Jeho odchod 
byl pro nás bolestný, protože jsme ve 
Vilémovi ztratili přítele. Zároveň nám Vilém 
velice chybí kvůli své veliké redakční, autorské 
i teologické zběhlosti.

Časopis pokračoval ve svém zaměření 
z minulých let. Vzhledem k tomu, že je jedi-
ným českým mezidenominačním periodikem 
svého druhu, zůstal i v roce 2006 záběr časopi-
su velmi široký. Mezi jeho profilové 
okruhy patřilo především 
zpravodajství z křesťan-
ských akcí a sborů, biblic-
ké studie, misie, přímluvné 
modlitby a vybraná aktuál-
ní duchovní, kulturní i poli-
tická témata.

Život víry byl nadále 
významným zdrojem infor-
mací o akcích plánovaných 
různými církvemi a křesťan-
skými organizacemi.

Tematicky jsme se věnova-
li křesťanům v showbyznysu, 
fotbalu („misionáři v kopač-
kách“), křesťanskému trampin-
gu a dalším tématům. Objevné 
bylo také zpracování tématu evangelikálů 
a školství („kdo učí naše děti“).

Kromě toho přinesl Život víry tři 
hudební reportáže (legendární skupi-
na Petra, zpěvačka Rebecca St. James, 
den chval Calling All Nations v Berlí-
ně) a rozhovory s protagonisty těchto 
koncertů.

Rozhovor, který je jednou z profilo-
vých rubrik Života víry, přinášelo každé 
číslo. Mediálně nejznámější osobností, 
s níž jsme přinesli rozhovor, byl americ-

ký horolezec Eric Alexan-
der. Ředitel ICEJ Malcolm 
Hedding promluvil o Izraeli, 
súdánský evangelista a bis-
kup Wilson Garang Chan 
pojednal exkluzivně o bídě 
a slávě pronásledované círk-
ve na jihu své země. Pen-
tekostální vedoucí různých 
směrů před mikrofonem 
Života víry reprezentova-

li australský prorok 
Fergus McIn-
tyre, britský 
apoštolsky ori-
entovaný kaza-
tel Peter Game 
a  zaklada te l 
švédského sboru 
a celoevropského 
hnutí Slovo života 
Ulf Ekman. Z Če-
chů oslovily čtená-
ře např. osobnosti 
TWR-CZ (Kateři-
na Hodecová a Aleš 
Bartošek) a „andělé“ 
z televizního Exitu 

316 Aleš Juchelka a Johanka Veselá.
Také v loňském roce jsme otiskli řadu krás-

ných příběhů zachycujících život víry s malým 
„ž“. Rubrika „Jak jsem to prožil“ patří k nejč-
tenějším rubrikám časopisu.

Život víry se ani loni nezalekl společenských 
a politických témat, do kterých jsme 
vnášeli evangelikální pohledy (volby 
do Parlamentu ČR a obecně politic-
ká témata domácí i zahraniční, např. 
pronásledování křesťanů v Bělo-
rusku aj.).

Výrazné bylo zpravodajství 
o křesťanských akcích ve veliké 
denominační pestrosti.

Tradičním obohacením téměř 
každého čísla časopisu byly 

kreslené vtipy Pav-
la Bosmana.

Koncepčních při-
pomínek a podnětů 
jsme dostávali jen 
málo. Všemi jsme se 
zabývali v redakční 
radě časopisu. Kon-
takt se čtenáři je 
pro naši práci velmi 
důležitý a máme nadě-
ji, že se do budoucna 
více rozvine.

Čtvrtletní příloha 
pro teenagery Naplno 
loni nevycházela.

Hospodářské výsledky 
pojednává finanční zprá-
va. Podle našich průzku-
mů má Život víry něco 
mezi sedmi a osmi tisíci 
čtenářů.

KMS je neziskovou 
organizací, která žije 
především z příspěvků 
od dárců. Vydavatelská 
část musí být financo-
vána z vlastní vyda-
vatelské a obchodní 
činnosti, kromě toho 

však část nákladů na tvorbu časo-
pisu musela být financována z darů.

Nakladatelství a vydavatelství
Nakladatelská činnost KMS probíhala z orga-

nizačních důvodů pod dvěma subjekty: KMS 
a Nakladatelství KMS, s. r. o.

V roce 2006 jsme vydali devět knižních titu-
lů a jeden elektronický nosič:

Nakladatelství 
KMS, s. r. o.
Gumbel, Nicky:  �
Proč Ježíš? (páté 
vydání)
Kay Arthurová:  �
Pane, chci Tě 
znát
Jozue, Soudců,  �
Rút
Dan  �
Drápal: Jak 
je to se křtem 
v Duchu?
Dan Drápal:  �
Hledání 
a jistota (třetí vydání)
Carolyn Rossová:  � Cesta z údolí nářků
Jackie Pullingerová, Andrew Quicke:  �
Honba za drakem
Příprava na manželství (příručka účastníka  �
kurzu) 

Nakladatelství KMS, s. r. o., 
ve spolupráci s KMS

Nicky Gumbel:  � Šifra mistra Leonarda: 
Dekódováno

È a s o p i s  Ž i v o t  v í r y
a  N a k l a d a t e l s t v í  K M S
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Elektronické nosièe
(Nakladatelství KMS, s. r. o.)

Kurz Alfa (DVD) �
Křesťanská konference 2003 (CD-ROM) �
Křesťanská konference 2004 (CD-ROM) �
Konference smíření Čechů a sudetských  �
Němců (CD-ROM)
 
Jednatelem Nakladatelství KMS, s. r. o., je 

Ing. Lubomír Ondráček. Vedení nakladatelské 
činnosti (Ing. Lubomír Ondráček pro ekono-
mickou, Ing. arch. Tomáš Dittrich pro redakč-
ní stránku) pracovalo obdobně jako loni.

Nakladatelství KMS je členem Svazu čes-
kých nakladatelů a knihkupců.

Obchodní èinnost
Nakladatelství KMS, s. r. o., se také věno-

valo distribuci publikací jiných vydavatelů 
se zaměřením na zásilkový prodej vybraných 
titulů a na prodej na akcích. Tato činnost byla 
úspěšná a skončila ziskem.

Podìkování
KMS má jako nezisková organizace řadu 

dobrovolných spolupracovníků. Pro naši práci 
je jejich přínos zásadní.

Na prvním místě děkuji každému, kdo se 
za Život víry modlil. Na prvním místě pro-
to, že vím, že jako každé Boží dílo je i naše 
redakční a vydavatelská práce až v druhém 
sledu výsled-
kem práce 
zúčastně-
ných. Proto 
vidím mod-

Pracovníci KMS a nakladatelství KMS, s. r. o.
(aktuální stav)

www.kmspraha.cz

litbu jako 
základní 
a určující.

Děkuji všem autorům časopiseckých pří-
spěvků. Z těch, kteří spolupracovali pra-
videlněji, bych rád zmínil Hanu Pinknero-
vou, Marii Hovorkovou, Annu Slobodovou, 
manžele Kristu a Johannese Gerloffovy, 
Viléma Schneebergera, Vladimíra Váchu, 
Dana Drápala, Davida Floryka nebo Jiřího 
Huebera.

Za pomoc s korekturami děkuji Zdence 
Brázdilové.

Děkuji výtvarníkům Pavlu Bosmanovi 
a Václavu Lamrovi.

Zvláštní dík patří Jaromíru Šelongovi, kte-
rý i v roce 2006 prováděl grafické práce na 
časopise v době dlouhodobějšího onemocně-
ní naší grafičky.

Ivo Chaloupek zpracoval zvukové zázna-
my do formátu MP3 pro vydání na CD.

Všichni tito autoři, korektoři, výtvarníci 
a další spolupracovníci (o modlitebnících ani 
nemluvě), které jsem v této části zprávy jme-
noval, ale i ti, které jsem nejmenoval, spolu-

Ing. Lubomír Ondráček
tajemník KMS
(částečný úvazek)
V KMS pracuje od r. 1991. 

Oblasti zodpovědnosti: cel-

ková koordinace práce KMS, 

realizace všech akcí KMS, 

kontakty KMS s domácími 

křesťany a církvemi, styk se zahraničím, ekono-

mické fungování KMS, člen redakční rady Živo-

ta víry.

Kázal a vedl semináře ve sborech různých církví.

Sborová příslušnost: KS Praha. Je pastorem sboru.

S manželkou Věrou má tři děti: Šimona (1991), 

Michaelu (1994) a Lukáše (1997).

Ing. arch. Tomáš Dittrich

šéfredaktor časopisu 
Život víry
V KMS pracuje od roku 1990. 

Oblasti zodpovědnosti: orga-

nizační a redakční zajiště-

ní časopisu, hlavní redak-

tor nakladatelství, tiskový 

mluvčí KMS, koordinátor kurzů Alfa, modliteb-

ní koordinátor.

Kázal ve sborech různých církví.

Sborová příslušnost: KS Praha. Je starším sbo-

ru, vede pravidelný cyklus přednášek Základy 

křesťanského života a modlitební skupinu.

S manželkou Martou má tři děti: Johanu (1987), 

Šimona (1989) a Daniele (1994).

Lucie Tloušťová
účetní
(pracuje jako OSVČ)
V KMS pracuje od r. 1996. 

Oblasti zodpovědnosti: účet-

ní KMS a Života víry.

Sborová příslušnost: 

AC Maranatha Praha. 

Má manžela Vojtěcha.

Lenka Zimová
administrace
(částečný úvazek)
V KMS pracuje od r. 1997. 

Oblasti zodpovědnosti: admi-

nistrace a distribuce časopisu 

a kazet, inzerce.

Sborová příslušnost: 

CB  Praha 1. 

S manželem Miroslavem má dvě děti: Veroniku 

(1989), a Michaelu (1993).

Mgr. Tomáš Coufal
redaktor
V KMS pracuje od r. 2002. 

Oblasti zodpovědnosti: 

redakční práce, korektury, 

překlady z angličtiny.

Sborová příslušnost: 

KS Praha. 

S manželkou Kateřinou má syna Tomáše (2005).

Věra Ondráčková
distribuce
(částečný úvazek)
V KMS pracuje od r. 2004. 

Oblasti zodpovědnosti: distri-

buce knih a časopisu.

Sborová příslušnost: 

KS Praha. 

Je manželkou Lubomíra Ondráčka.

Ondřej Pumr
grafik
(pracuje jako OSVČ)
V KMS pracuje od června 

2007.

Oblasti zodpovědnosti: saz-

ba časopisu a knih, tech-

nická spolupráce na tvor-

bě časopisu.

Sborová příslušnost: KS Praha

S manželkou Martou má dvě děti: Noemi (1992) 

a Daniele (1995).

Lenka Kodlová
pracovala v KMS jako grafička do konce břez-

na 2007.

Externí spolupracovníci
Vladimír Vácha
koordinátor modlitebních aktivit, pomoc při 

organizaci akcí, správa internetového obchodu

Ing. Miloš Poborský
kurzy Alfa

Nakladatelství KMS, s. r. o.
Primátorská 41
180 00  Praha 8
tel. 284 841 922

pracovali bez náležité finanční odměny. Při-
tom by bez jejich pomoci naše práce ve svém 
současném objemu ani kvalitě nebyla možná. 
Jsme nezisková organizace a s vlastními zdro-
ji nevystačíme.

Závěrem patří dík všem ochotným sponzo-
rům, kteří svými dary umožili vydávání Živo-
ta víry v současném rozsahu a kvalitě. Zvláště 
zmiňuji sbírku, která nám přinesla prostředky 
k zakoupení kvalitního harddiskového dikta-
fonu. Děkujeme.

– Tomáš Dittrich, šéfredaktor
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KMS účtovala v podvojném účetnictví podle účet-

ní osnovy pro občanská sdružení. Účtovala v šesti 

střediscích, kde čtyři z nich se týkala hlavní činnosti, 

jedno režijní činnosti a jedno hospodářské činnos-

ti. Hospodářská činnost se týkala hlavně inzerce 

a typografických zakázek.

Zpráva je předkládána ve zjednodušené formě. 

Uváděny jsou jen údaje před desetinnou čárkou 

bez zaokrouhlování.

K 31. 12. 2006 činilo vlastní jmění organizace 

1 144 430 Kč. Výnosy činily 2 709 226 Kč a nákla-

dy 2 675 310 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2006 

dosáhl účetního zisku 33 915 Kč.

Zdaňovaná činnost skončila se ziskem 223 100 Kč, 

nezdaňovaná činnost skončila se ztrátou 189 185 Kč. 

Po snížení základu daně pro neziskové organizace 

dosáhla daňová povinnost částky 0 Kč.

Středisko 1 – hospodářská činnost
Na tomto středisku je účtována naše hospodářská 

činnost, která podléhá zdanění.

Výnosy ●  činily 417 706 Kč (z toho tržby za inzerci 

a tiskové strany 338 794 Kč).

Náklady ●  činily 395 414 Kč (z toho mzdové nákla-

dy včetně pojištění a honorářů 270 558 Kč).

Účetní zisk ●  činil 22 292 Kč.

Středisko 4 – KMS
Na tomto středisku je účtována režie KMS.

Výnosy ●  činily 482 515 Kč (z toho členské pří-

spěvky a dary 481 861 Kč).

Náklady ●  činily 454 388 Kč (z toho mzdové 

náklady včetně pojištění 155 564 Kč).

Účetní zisk  ● činil 28 127 Kč.

středisko 5 – akce
Na tomto středisku jsou účtovány všechny akce 

kromě akcí, které mají vlastní středisko, tedy naše 

hlavní činnost.

Výnosy ●  350 070 Kč (z toho příjmy ze vstupních 

poplatků činily 259 760 Kč).

Náklady ●  329 872 Kč (z toho mzdové náklady 

včetně pojištění činily 8624 Kč).

Účetní zisk ●  činil 20 197 Kč.

Středisko 6 – Křesťanská konference
Na tomto středisku je účtována letní Křesťanská 

konference, tedy naše hlavní činnost.

Výnosy ●  činily 275 528 Kč (z toho konferenční 

poplatek 216 310 Kč).

Náklady ●  činily 241 942 Kč (z toho mzdové 

náklady včetně pojištění činily 6307 Kč).

Účetní zisk ●  činil 33 585 Kč. 

Středisko 8 – kurzy Alfa
Na tomto středisku je účtována veškerá činnost sou-

visející s kurzy Alfa, tedy naše hlavní činnost.

Výnosy ●  činily 294 417 Kč (z toho poplatky na 

akcích 32 420 Kč).

Náklady ●  činily 175 024 Kč. 

Účetní zisk ●  činil 119 393 Kč.

Středisko 9 – Život víry
Na tomto středisku je účtován časopis Život víry, 

tedy naše hlavní činnost.

Výnosy ●  činily 888 987 Kč (z toho tržby za Život 

víry 728 914 Kč)

Náklady ●  činily 1 078 668 Kč (z toho mzdové 

náklady včetně honorářů 654 745 Kč)

Účetní ztráta ●  činila 189 681 Kč.

– Zpracoval Ing. Lubomír Ondráček.

Úèetní zpráva KMS 

za rok 2006

Zpráva revizní komise

ve složení: Mgr. Ludìk Richter, Ivo Chaloupek

Dne 16. května 2007 byla provedena kontrola účet-

nictví KMS. Účetnictví je vedeno v soustavě podvoj-

ného účetnictví v softwaru Kvestor.

1. Předložené doklady a zaměření kontroly 
účetní závěrka za rok 2006, účetní doklady, sesta-

vy majetku.

2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována rozvaha, výkaz zisku a ztrát a 

příloha za rok 2006. Byly kontrolovány konečné 

zůstatky těchto sestav. Všechny zůstatky odpo-

vídají účetnictví a i po formální stránce jsou tyto 

výkazy v  pořádku. 

b) Účetní doklady
Byla provedena kontrola pokladních dokladů za 

měsíc duben 2006 (příjmové doklady č. 28–35, 

výdajové doklady č. 51–59), srpen 2006 (příjmové 

doklady č. 70–77, výdajové doklady č. 143–152). 

Namátkově zkontrolovány přijaté faktury za rok 

2006. U těchto dokladů nebyly kontrolou zjištěny 

žádné nedostatky. 

c) Sestavy majetku
Majetek je evidovaný v souladu s platnými 

předpisy.

3. Závěr
Účetnictví KMS je vedeno v souladu s platnými 

předpisy, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedo-

statky v  účetnictví ani v hospodaření KMS. Jako 

velmi pozitivní vidíme ziskové hospodaření KMS 

za rok 2006. Hospodaření skončilo ziskem 33 915 

Kč. Výraznou ztrátou skončilo hospodaření stře-

diska časopisu Život víry. Tato ztráta byla v roce 

2006 pokryta ostatními příjmy, ale do budoucna 

bude třeba hledat řešení.

– Mgr. Luděk Richter, Ivo Chaloupek
V Praze dne 16. května 2007

Pøehled darù a pøijatých èlenských pøíspìvkù (za rok 2006)

Členské příspěvky 

AC Agapé 12 000,00 

AC Bohumín 8 500,00

AC Frýdek-Místek 4 000,00

BJB Cvikov 3 000,00

CB Litvínov 18 200,00

CB Most 10 000,00

ČCE Teplá u Toužimě 6 000,00

ECM Vilová, Praha 10 10 622,50

KS Aš 3 600,00

KS Brno 2 791,00

KS Děčín 4 700,00

KS Horažďovice 3 500,00

KS Hořice v Podkrkonoší 500,00

KS Cheb 1 100,00

KS Jičín 500,00

KS Jindřichův Hradec 985,00

KS Jirkov 3 600,00

KS Klatovy 4 000,00

KS Kutná Hora 12 000,00

KS Mariánské Lázně 1 300,00

KS Nymburk 6 000,00

KS Ostrava 16 500,00

KS Pardubice 1 800,00

KS Plzeň 12 000,00

KS Praha 60 200,00

KS Rakovník 3 600,00

KS Samaria 1 500,00

KS Žďár nad Sázavou 4 119,50

Opavské společenství Cesarea

 5 500,00

YWAM ČR 2 000,00

Individuální členové 17 800,00

Celkem v Kč 241 918,00

Dary na činnost KMS

Evangelická církev, 

č. ú. 198 067 84/0600 1 450,00

JB Ústí nad Orlicí 550,50

KS Česká Lípa 3 273,50

KS Kladno 5 500,00

Soukromí dárci 221 169,50

Celkem v Kč 231 943,50

Dary na webové stránky KMS

Skupina KS Tábor 3 000,00

Soukromí dárci 5 000,00

Celkem v Kč 8 000,00

Dary na mládežnickou 
přílohu Naplno

Soukromí dárci 10 500,00

Celkem v Kč 10 500,00

Dary na 
Dětskou konferenci / 

Křesťanskou konferenci

Skupina KS Tábor 3 000,00

Soukromí dárci 56 218,00

Celkem v Kč 59 218,00

Dary na kurzy Alfa

Eurovangelism UK (celkem 7000 

GBP) 286 813,00

Soukromí dárci 15 938,50

Celkem v Kč 302 751,50

Dary na překlad knihy 
Hands of Jesus

KS Česká Lípa 2 000,00

KS Krupka 2 000,00

Soukromí dárci 4 000,00

Celkem v Kč 8 000,00

Dary na režii ŽV

KS Krnov 2 000,00

Precept Ministries Of Reach Out, 

USA (2700 USD) 58 819,50

World Outreach, Praha 1 000,00

Soukromí dárci 88 149,00

Celkem v Kč 149 968,50

Dary na MP3 diktafon pro ŽV

KS České Budějovice 1 190,00

KS Krnov 1 000,00

Soukromí dárci 7 910,00

Celkem v Kč 10 100,00

Dary na akce KMS

Soukromí dárci 90 280,50

Celkem v Kč 90 280,50

Rekapitulace

Členské příspěvky 241 918,00

Dary na režii KMS 231 943,50

Dary na webové stránky KMS

 8 000,00

Dary na Naplno 10 500,00

Dary na DK/KK 59 218,00

Dary na kurzy Alfa 302 751,50

Dary na překlad knihy 

Hands of Jesus 8 000,00

Dary na režii ŽV 149 968,50

Dary na MP3 diktafon pro ŽV

 10 100,00

Dary na akce KMS 90 280,50

Celkem v Kč 1 112 680,00
 

Všem dárcům za jejich 
 štědrost děkujeme!

Chcete práci a cíle KMS 
také podpořit? 

Jednou z možností je 
individuální členství.

O jeho výhodách se 
informujte na 

www.kmspraha.cz, 
na tel. 284 841 922 

nebo e-mailem: 
info@kmspraha.cz.


