
Hospodaření Klub špiců z.s. za rok 2020

Opatření Ministerstva financí čj. 281/89759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy
účtování pro podnikatele - nevýdělečných organizací. Klub chovatelů špiců z.s. je  VPP – tedy
veřejně prospěšný poplatník. V souladu se zákonem boudou zveřejněny v obchodním rejstříku
výkazy (rozvaha v plném rozsahu a výkaz zisků a ztrát  v plném rozsahu) Příloha k účetní
závěrce je zpracována v souladu se zákonem. Podnikatelský subjekt má k dispozici  hlavní
knihu podrobnou, obratovou a zůstatkovou předvahu + výkaz zisků a ztrát včetně zákonné
přílohy  a  prvotních  dokladů.  Účetní  jednotka  vede  podvojné  účetnictví,  včetně  mezd  a
personalistiky za subjekty, kterým byl proplácen honorář.    

České účetní standardy viz. §36 zákona č. 563/1991 Sb., Účetní jednotka vede účetnictví tak,
aby  účetní  závěrka  sestavená  na  jeho  základě  podávala  věrný  a  poctivý  obraz  předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Účetní  jednotka  je  povinna  v  příloze  účetní  závěrky  [§  18  odst.  1  písm.  c)]  vždy  uvést
informaci  o použitých účetních metodách,  popřípadě o odchylkách od těchto metod podle
odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky,
finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Společnost řádně vede personalistiku v souladu se zákonem a dodržuje zásady při  výplatě
mzdy, včetně řádně stanovené zálohové a srážkové daně v rámci dohod o provedení práce.
Pracovní poměr s účastí na sociálním a zdravotním společnost neeviduje.  

Společnost vykazuje své výdaje a příjmy v rámci vedení podvojného účetnictví. 
Výsledek hospodaření za rok 2020 vykazuje výši záporného  HV ve výši – 7 618,20 Kč, 
které vzniklo na základě níže uvedených příjmů a výdajů.

Přehled výdajů za rok 2020

- Spotřeba materiálu (kan. potřeby, poháry, ostatní)   58 086,-Kč

-  cestovné (kontroly vrhu, bonitace)                   116 624,-Kč

- Nedaňové náklady (reprezentace, občerstvení)    19 829,-Kč

- Ostatní služby ( poštovné, ubytování,  stránky, internet, telefony, účetnictví, 
zpravodaj ,semináře atd. )   283 055,-Kč

- dohody o provedení práce                                                   29 988,-Kč

- jiné ost. náklady (  daň srážková, zák. poj.)       4 158,- Kč

- Celkem výdaje 511 710,-Kč



Přehled příjmů za tok 2020

- Členské příspěvky                                                                                         435 775,-Kč

- Ostatní příjmy a semináře, bonitace, tržba z plemenné knihy                       68 317,-Kč

- Celkem příjmy                                                                                             504 092,-Kč

Celkové hospodaření = Hospodářský výsledek za rok 2020 ke
schválení  ve výši  - 7 618,-Kč 

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020  

z toho

- pokladna                     10 280,- Kč

- banka                    631 441,67- Kč

Organizace v aktivech nemá žádný aktuální hmotný majetek s pořizovací hodnotou nad
40 000 Kč. 

Daňové přiznání bylo zpracováno a odevzdáno v zákonném termínu dne 20.3.2021 za 
zdaňovací období roku 2020 a to elektronicky na základě plné moci elektronicky datovou 
schránkou. Veškeré prvotní doklady byly zaslány poštou předsedkyni klubu paní Butašové 
dne 16.4.2021včetně personálních dokumentů s nutností v souladu se zákonem  -  archivace 
30 let. Zákonné dokumenty a uzávěrky, jsou zveřejněny na justici.cz. včetně podání a 
ukončení plné moci firmy EHV Enterprise, a.s. na příslušných institucích.    

Subjekt, vykazuje záporný HV, nebyl zatížen daní z příjmu pro rok 2020. 

V Brně dne 9. června 2021

Ing. Edita Jelínková Hrdličková,MBA 

EHV Enterprise a.s. 


