


Spolek tvoří společenství podnikajících křesťanů katolíků, kteří 
ve svém životě a ve své činnosti usilují o napodobování vzoru 
Ježíše Krista a naplňování evangelia. Spolek je otevřený i všem 
obchodníkům, manažerům, podnikatelům a osobám samostatně 
výdělečně činným, kteří naslouchají textům evangelií a chtějí 
v jejich světle formovat své svědomí.

Dne 9. Ledna 2018 založilo 14 podnikajících 
křesťanů sdružení KOMPAS.

KOMPAS jsme založili,  abychom se spolu modlili,  budovali 
osobní vztahy, poskytovali si vzájemnou duchovní  i duševní 
podporu, sdíleli své zkušenosti, znalosti, četli znamení doby a 
reagovali na něj v duchu evangelia.



Jaké události KOMPAS nabídl?

KOMPAS club: neformální setkání podnikajících křesťanů 
v Praze a Olomouci
Odborné semináře zaměřené na práci v byznysu v kontextu 
Písma
Konference Podnikání a rodina na Velehradě (22. 9.),  která 
byla hrazena pouze z dobrovolných darů

Duchovní obnova na Vranově u Brna (11.  až 14. 10.)
Dny v tichu prožité u trapistů v Novém Dvoře (2. až 6. Ledna 
2019)
WEB: Rozhovory s podnikajícími křesťany o jejich životě 
podle evangelia, rozhovory s církevními auto-ritami na 
témata spojená s byznysem a životem z víry, články od 
dobrovolných přispěvatelů pro po-dnikatele apod.



Hlavním cílem spolku je vytvářet společenství tvořivých lidí, 
kteří se rozhodli pro různé formy podnikání a vyznávají víru 
v Ježíše anebo mají alespoň touhu Krista následovat. Počet 
členů od založení téměř dvojnásobný. Na konci roku 2018 jich 
bylo 25.

Počet nečlenů, kteří se účastní našich akcí, také stále roste. Daří 
se nám vytvářet i malá společenství, kde se navzájem dobře 
známe a můžeme sdílet to, co jiné prostředí podnikajícímu 
křesťanovi nenabízí.



Velký bene�it vidíme v tom, že nabízíme některé akce celým 
rodinám. Díky tomu tvoříme vazby nejen mezi podnikateli,  ale i 
jejich partnery a při programech nerozdělujeme rodiny. Naopak, 
rodiče si odpočinou, načerpají a děti jim zabavíme tak, aby se 
zase těšily na další akci s KOMPASem.

Otevíráme témata zajímavá pro naši cílovou skupinu. Nabídli 
jsme tak rozšíření obzoru a poučení, které naší cílové skupině 
v Česku zatím nikdo nenabídnul (rozhovory s autoritami, 
konference, seminář o byznysu spojený s biblickými texty). 
Podařilo se nám vytvořit část z plánované komplexní nabídky 
pro podporu duchovního života podnikatelů a jejich formaci a 
profesní vzdělávání.



Výhled pro rok 2019

Uvědomujeme si, že obecně následkem růstu životní úrovně 
naší společnosti dáváme stále více přednost konformitě, kterou 
nám plody naší práce – zejména v západním světě – poskytují.  
Tento fakt je nebezpečným prvkem pro žitou a živou křesťan-
skou víru. Takto uspokojení pak zapomínáme na přikázání Ježí-
še, jenž nás posílá hlásat evangelium do celého světa a konat 
skutky milosrdenství.

KOMPAS club zintenzivníme, abychom se scházeli každý 
měsíc. Cluby věnujeme především modlitbě.
Chceme začít konat skutky pod vlivem Ducha svatého. Neboť 
jsme si vědomi toho, že modlitba a poctivá práce nestačí.
Tomuto hledání vyhrazujeme naši plánovanou konferenci na 
Velehradě (21. září) a duchovní obnovu na Vranově v říjnu. 
Budeme se o to ale snažit průběžně po celý rok.

Proto:



Výkaz zisku a ztráty pro KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.
Ke dni: 31. 12. 2018
Sestaveno dne: 18. 3. 2019
Právní forma účetní jednotky: spolek
Předmět podnikání: pořádání duchovních cvičení a odborných seminářů

Označení
A. I.

1.
5.
6.

 
 

B. II.
3.
4.

B. III.
 

C.
D.

Náklady
Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. azˇ A.I.6.).
Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Nákl.celk (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)
Výnosy
Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.)
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní čin.
633
11
1

621
633

 
578
509
69

164
742
109
109

Hosp. čin.
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0

Celk. čin.
633
11
1

621
633

 
578
509
69

164
742
109
109

Údaje o darech a veřejných sbírkách:
Dárce
J.I.P. pro firmy s.r.o.
ZPS
F nadace
EMPEMONT s.r.o.
Navláčil stavební firma s.r.o.
Vimr Pavel
ostatní drobné dary

Výše daru
100 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
99 498 Kč


