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Výroční zpráva o hospodaření občanského sdružení  

Klub Terryho Pratchetta za rok 2013 
 
Hospodaření Sdružení za rok 2013 skončilo ziskem 23 024,90 Kč (o 10 947,74 Kč a 
90,65 % více než v roce 2012). Zisk bude pro účely daňového přiznání snížen o příjmy, které 
občanské sdružení danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 23 024,90 Kč. Dostaneme 
tak částku 0. Daňová povinnost za rok 2013 tedy Sdružení nevznikne. 
 
Výnosy 
Celkové výnosy za rok 2013 byly 343 948,70 Kč, což je o 118 948,70 Kč (o 52,87 %) více 
v porovnání s plánem a o 93 611,77 Kč (o 37,39 %) více než v roce 2012. 
  
1. Příspěvky za rok 2013 činily 105 020 Kč, což je o 75 020 Kč a o 250,07 % více 
v porovnání s plánem. 

a) Členské příspěvky za rok 2013 byly 25 750 Kč, což je o 750 Kč (o 3 %)  více 
v porovnání s plánem. 
b) Dary za rok 2013 činily 79 270 Kč, což je o 74 270 Kč (o 1485,4 %) více v 
porovnání s plánem. 

 
2. Prodej klubových předmětů za rok 2013 činil 30 750 Kč, což je o 15 750 Kč (o 105 %) 
více než bylo v plánu. 
 
3. Příjem z akcí (vstupenky na divadelní představení, zboží z PJSM Prints, výlety) činil 
v roce 2013 70 269,70 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud 
nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2013 o 10 269,70 Kč (o 17, 12 
%) vyšší v porovnání s plánem. 
 
4. Příjmy z Trpasliconu 2013 činily 125 409 Kč, což je o 5 409 Kč (o 4,51 %) více 
v porovnání s plánem.  
 a) Vstupné činilo 63 700 Kč, což je o 3 700 Kč (a 6,17 %) více v porovnání s plánem. 

b) Prodalo se zboží v hodnotě 61 709 Kč včetně komisního prodeje, což je o 1 709 Kč 
(2,85 %) více v porovnání s plánem. 

 
 
 
 

 
 
 



           Klub Terryho Pratchetta 
Malobřevnovská 176/4 

Praha 6 - Břevnov 
169 00 

 

Klub Terryho Pratchetta Peněžní ústav: IČO: 26570921 
Malobřevnovská 176/4 FIO, družstevní záložna DIČ: CZ26570921 
Praha 6 - Břevnov 2500040681/2010 (ČR) klub@discworld.cz 
169 00 2500040681/8330 (SR) http://www.discworld.cz 

Náklady 
Celkové náklady za rok 2013 byly 320 923,80 Kč, což je o 95 923,80 Kč (o 42,63 %) více 
v porovnání s plánem a o 82 663,90 Kč (o 34,70 %) více než v roce 2012.  
  
1. Náklady na režii činily v roce 2013 celkem 19 694 Kč, což je o 4 806 Kč (o 19,62 %) 
méně v porovnání s plánem. 

a) Internetové služby činily v roce 2013 2 436 Kč, což je o 64 Kč (o 2,56 %) méně 
než bylo v plánu. 
b) Náklady na účetní a administrativní práce v roce 2013 činily 15 000 Kč, což je 
v souladu s plánem.  
c) Poštovné v roce 2013 činilo 832 Kč, sníženo o 40 Kč, které byly vyúčtovány při 
prodeji zboží, tedy 792 Kč, což je o 292 Kč více v porovnání s plánem. 
d) Náklady na provoz kanceláře byly v roce 2013 341 Kč, což je o 3 659 Kč 
(91,48 %) méně v porovnání s plánem.  
e) Náklady na reprezentaci klubu nebyly vyplaceny. 

 
2. Nákup klubového zboží činil celkem 60 351,44 Kč, což je o 46 051,44 Kč více 
v porovnání v plánem, ale 41 270 Kč bylo pokryto darem (kalendáře), tedy skutečné náklady 
na pořízení zboží byly pouze 19 081,44 Kč, což je o 33,44 % více v porovnání s plánem. 
Skladem zůstává zboží v hodnotě 25 744,91 Kč. 
 
3. Akce – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety 
činily 71 424,70 Kč, což je o 11 424,70 Kč a o 19,04 % více v porovnání s plánem. 
  
4. Trpaslicon 2013 – náklady na akci byly celkem 109 485,46 Kč, což je o 10 514,54 Kč 
(8,76 %) méně v porovnání s plánem. 

a) Nájem činil 31 560 Kč, což je o 3 440 Kč (o 9,83 %) méně v porovnání s plánem. 
b) Cestovné, tedy náklady na dopravu zásob a vybavení, bylo 2 242 Kč, což je o 2 758 
Kč (55,16 %) méně v porovnání s plánem. 
c) Odměny do soutěží a  náklady na provoz herny činily 1 694 Kč, což je o 694 Kč a 
69,40 % více v porovnání s plánem. 
d) Provozní náklady Trpasliconu činily v roce 2013 10 136 Kč, což je o 1 136 Kč 
a 12,62 % více v porovnání s plánem. 
e) Nákup zboží včetně komise činil 48 353,46 Kč, což je o 3 353,46 Kč a 7,45 % více 
v porovnání s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2013 bude použito zboží 
v hodnotě 39 986,17 Kč. 
f) Odměny organizátorům byly vyplaceny v celkové výši 15 500 Kč, což je o 500 Kč 
a 3,33 % více oproti plánu.  

 
5. Poskytnuté dary v roce 2013 činily 32 530 Kč. Tuto částku tvoří adopce želvy sloní 
v pražské zoo ve výši 5 000 Kč (tuto položku odsouhlasila minulá Členská schůze a je 
v souladu s plánem), věcný dar zoo ve výši 6 411 Kč a dar na podporu výzkumu 
Alzheimerovy nemoci ve výši 3 900 Kč (tyto částky vznikly z výtěžku z prodeje kalendářů 
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dle dohody se sponzorkou a darů určených na chov želv dárci) a 
výtěžek z maškarního bálu ve výši 17 219 Kč (opět poskytnuto na základě darovací smlouvy). 
 
6. Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje činily v roce 2013 1 200 Kč. Z fondu bylo 
čerpáno 1 085 Kč. Z roku 2012 bylo do fondu převedeno 531 Kč, do roku 2014 se převedlo 
686 Kč. 
 
7. Kurzová ztráta ve výši 3,20 Kč nebyla zahrnuta v rozpočtu. Tato položka vznikla při 
platbě členského příspěvku ze Slovenska. 
 
 
K 31. 12. 2013 byl zůstatek na běžném účtu 5 843,09 Kč, zůstatek v pokladně byl 17 093 Kč, 
hodnota skladů činí celkem 65 731,08 Kč. 
 
 
 
V Praze dne 15. 3. 2014 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
                Petr Čáp           Dana Linhartová 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
           Věra Liptáková            Petr Rauner 
 
 
 
................................................... 
         Jiřina Valdaufová 
 
 
 
 


