
 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2018 
 

Spolek obecně je veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17 a zákona o daních 
z příjmů, a tak v souladu se zákonem není povinen podat přihlášku k registraci jako 
poplatník daně z příjmů právnických osob, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou 
předmětem daně nebo jsou od ní osvobozeny nebo je z nich vybírána daň srážkou 
podle zvláštní sazby daně. Za těchto podmínek pak spolku obecně nevzniká povinnost 
podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob a povinnost to oznamovat. Členské 
příspěvky jsou od daně osvobozeny.  

Příjmy Spolku přátel umění Mladá Boleslav netvoří jen členské příspěvky členů. Proto 
se spolek zaregistroval u příslušného finančního úřadu a podal daňové přiznání 
právnické osoby. 

Přípravu, vedení a kontrolu účetních dokladů spolku provádějí  Ing. Lucie 
Auerswaldová a  Ing. Jana Mlčochová (členové spolku). Externím zpracovatelem 
účetních dokladů za rok 2018 byla paní Pavlína Smutná.  

Paní Ing. Lucie Auerswaldová  vede a kontroluje pokladnu Spolku přátel umění Mladá 
Boleslav (dále jen SPUMB), provádí evidenci a kontrolu faktur, přípravu veškerých 
podkladů pro roční závěrku SPUMB za rok 2018. Rovněž vyhotovila veškeré podklady 
a provedla vyúčtování dotací na realizaci České mše vánoční J. J. Ryby. 

Kontrolu uhrazených členských příspěvků a platby faktur prováděla Ing. Jana 
Mlčochová. 

Roční uzávěrku a vyúčtování daně z příjmů právnických osob k 31. 12. 2018 provedla 
paní Pavlína Smutná, firma Příspěvkovky s. r. o., která je zpracovatelem mzdového 
účetnictví Základní umělecké školy Mladá Boleslav. Své služby fakturovala Spolku 
přátel umění na základě dohody ve výši  2.662,- Kč. 

 

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. 
 

Palackého 443/18, Mladá Boleslav II, 293 01 IČO: 06740731 



Pokladna je vedena v Základní umělecké škole Mladá Boleslav, účet spolku je veden u 
pobočky Komerční banky V Mladé Boleslavi. K účtu a pokladně mají přístup a 
disponují s nimi Lucie Auerswaldová, Jana Mlčochová. 

 

Stav pokladny k 31. 12. 2018 činil        12.099,- Kč 

 

Stav účtu Spolku přátel umění Mladá Boleslav k 31. 12. 2018 činil   58.993,- Kč   

 

 

Vyúčtování daně z příjmů právnických osob k 31. 12. 2018 

 
 

Příjmy spolku v loňském roce tvořily: 

 

Členské příspěvky  ve výši        37.800,- Kč 

Aktivace účtu spolku             200,- Kč 

Dotace na scén. provedení České mše vánoční J. J. Ryby celkem      140.000,-Kč 

 z toho Středočeský kraj   40.000,- Kč 

  Ško – Energo                                  100.000,- Kč 

Vstupné z kulturních akcí jako zdroj příjmů spolku vyplývající ze stanov spolku 

Celkem         26.966,- Kč 

 Z toho Učitelský koncert 2018      926,- Kč 

 Česká mše vánoční - 3. 12. 2018            26.040,- Kč  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

PŘÍJMY CELKEM        204.966,- Kč 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÝDAJE CELKEM        129.874,- Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

z toho výdaje v hotovosti na materiál související s realizací České mše vánoční 
                
             19.635,31 Kč 

Ostatní výdaje /faktury, platby v hotovosti/ související s činností spolku, s podporou 
kulturních akcí, s realizací České mše vánoční  tvořily celkem            110.238,80 Kč 

 

Nejvýznamnější položky /činí téměř 104 tisíc Kč/ 

 

 Pronájem Městské divadlo MB /“Rybovka“/   52. 938,- Kč 

 honoráře zaměstnanci MDMB /“Rybovka“/   16. 860,- Kč 

 honoráře sbor a sólisté /Rybovka/     23.000,- Kč 

 honorář J. Sládeček /Koncert Mladoboleslavských rodáků/    8.000,- Kč  

 Pamětní list J. Sládeček (čestný člen/      2.109,- Kč 

 Dar květina kreslířka M. Procházková – logo SPUMB        910,- Kč 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednotlivé výdajové položky jsou obsaženy v příloze – Zaúčtování podle předkontací 
s podrobným popisem a vysvětlivkami (k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku). 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 

 

Příjmy minus výdaje 204.966,- Kč minus 129.874,- Kč 75.092,- Kč 

Základ daně:         28.075,- Kč 

Platba daně k 31. 12. 2018       0   Kč  

 

Hospodaření spolku a tedy výše zisku 75.092,- Kč k 31. 12.2018 byla 
zkreslena skutečností, že teprve v lednu 2019 proběhlo doúčtování 
položek týkajících se realizace České mše vánoční z 3. 12. 2018. Konkrétně 
platba faktury společnosti Hubsoft Dobrovice na 22.575,- Kč (nahrávání a 
pořízení DVD z představení) a odvod srážkové daně z dohod o provedení 
práce („Rybovka“) celkem 4.647,- Kč, tj. celkem 27.222,- Kč. 

 

 

  


