
 

 

 

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2020 

 

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 2020 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 2020. Rovněž vyhotovila veškeré podklady 

a provedla jejich vyúčtování  souvisejících s ukončením projektu veřejné sbírky „Klavír 

pro Boleslav“ a pořízení klavíru Petrof Monsoon. 

Kontrolu uhrazených členských příspěvků prováděla Ing. Jana Mlčochová. 

Roční uzávěrku a vyúčtování daně z příjmů právnických osob k 31. 12. 2020 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 Mladá Boleslav na základě dohody ( ve výši  1.815,- Kč). 

 

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.  

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. 

 

Na Radouči 1058, Mladá Boleslav II, 293 01 IČO: 06740731 

 

 

 



 

Stav pokladny k 31. 12. 2020 činil                             33.822,89,- Kč 

 

Stav účtu Spolku přátel umění Mladá Boleslav k 31. 12. 2019 činil            54.250,17 Kč  

Peněžní prostředky na účtech celkem                                                              54.250,17 Kč                                            

 

Vyúčtování daně z příjmů právnických osob k 31. 12. 2020 

 

Příjmy spolku v loňském roce 2020 tvořily: 

Příjmy nedaňové 

Členské příspěvky  ve výši        29.300,- Kč 

Dary - trans. účet                            304.101,11 Kč 

DOTACE Nadačního fondu Škoda Auto                                                 780.000,- Kč 

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

Celkem 2 koncerty Kahánek, Novák                                      165.623 - Kč 

  

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

PŘÍJMY  NEDAŇOVÉ CELKEM                                1.279.024,11 Kč           

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

 

Příjmy daňové 

                                     

Ostatní příjem - /bankovní odměny za vedení účtu/                                             589,- Kč                                                                                               

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

PŘÍJMY  DAŇOVÉ CELKEM                                                                              589,- Kč                                       

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

 

 



Výdaje spolku v loňském roce 2020 tvořily: 

Výdaje nedaňové 

            honoráře                                                                                29. 162,- Kč 

 representace  květina                                                    1.500,- Kč 

            odvod daně z příjmů  (srážková daň z dohod)                              4. 645, 50 Kč                                                                  

 ostatní  - 20 položky (vratka daru + ostatní)                         29. 799,- Kč 

     

 odvod zálohy na daň z příjmů  - srážková daň-dohoda                    450,- Kč                                                                                     

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

VÝDAJE NEDAŇOVÉ CELKEM      65.556,50 Kč 

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

       

Výdaje daňové 

 

z toho úhrada faktury – tisk plakátu sbírka klavír   3.600,- Kč 

               

          

Ostatní výdaje /faktury, platby v hotovosti/ související s činností spolku, s podporou 

kulturních akcí, s realizací projektu „Klavír pro Boleslav“                157.032,94 Kč 

Nákup hmotného majetku – klavír Petrof  Monsoon                  1.838.600,- Kč 

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

VÝDAJE DAŇOVÉ CELKEM           1.999.232,94 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. 2020 

 

Příjmy minus výdaje    589,- Kč minus   1.999.232,94 Kč  

Základ daně:        -  1.998.643,94 Kč 

Platba daně k 31. 12. 2020       0   Kč  

 

Hospodaření spolku a tedy výše ztráty 1.998.643,94 Kč vyplývá 

z realizovaného a ukončeného projektu „Klavír pro Boleslav“.  

 

 

V Mladé Boleslavi dne 5. 5. 2021 

 

 


