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Výroční zpráva o hospodaření spolku  

Klub Terryho Pratchetta za rok 2020 
 
Hospodaření Spolku za rok 2020 skončilo ziskem 15 972,45 Kč (o 826,64 Kč více než v roce 
2019). Zisk bude pro účely daňového přiznání snížen o příjmy, které příspěvkové organizace 
danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 15 972,45 Kč. Dostaneme tak částku 0. Daňová 
povinnost za rok 2020 tedy Spolku nevznikne. 
 
Výnosy 
Celkové výnosy za rok 2020 byly 335 948,13 Kč, což je o 173 051,87 Kč (o 33 %) méně v 
porovnání s plánem. Důvodem nižších výnosů jsou vládní opatření v souvislosti 
s pandemií covid-19, která znemožnila pořádání Trpasliconu, Všefandomové maškarády, 
hromadných návštěv divadel, jarního výletu i srazů, na kterých se prodává klubové zboží. 
  
1. Příspěvky za rok 2020 činily 33 200 Kč, což je o 6 800 Kč méně v porovnání s plánem. 

a) Členské příspěvky za rok 2020 byly 28 750 Kč, což je o 1 250 Kč (o 4,17 %) méně 
v porovnání s plánem. 
b) Dary za rok 2020 činily 4 450 Kč, což je o 5 500 Kč (o 55,5 %) méně v porovnání 
s plánem. V plánu byl příjem daru na odměnu za tvorbu nového webu, která nebyla 
realizována, nebyl tedy realizován ani dar. 

 
2. Prodej klubových předmětů za rok 2020 činil 2 450 Kč, což je o 6 500 Kč (o 72,78 %) 
méně v porovnání s plánem. Skladová zásoba zůstává. 
 
3. Příjem z akcí (vstupenky na divadelní představení, zboží z discworld.com, výlety) 
činil 80 037,69 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady 
na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2020 o 9 962,31 Kč (o 11,07 %) nižší v porovnání 
s plánem.  
 
4. Příjmy z Trpasliconu 2020 činily 114 030,02 Kč, což je o 85 969,98 Kč (o 42,98 %) méně 
v porovnání s plánem.  
 a) Vstupné jsme letos začali vybírat v lednu 2020 a do 15. března jsme vybrali přes 
90 000 Kč. Část vstupného jsme vrátili, část jsme převedli na náhradní říjnový termín. Než jsme 
museli akci zrušit i podruhé, měli jsme vybrané vstupné v souhrnné výši 86 700 Kč. Jelikož i 
tuto akci nakonec pandemie covid-19 zrušila úplně, část vstupného jsme vrátili předplatitelům, 
část nám tito nechali jako dar na podporu akce, část plánovaných účastníků si v hodnotě 
vstupného (a často i za vyšší částky) vybralo suvenýry. Jako jediný příjem ze vstupného nám 
pak zůstává 38,89 Kč jako kurzové rozdíly vzniklé při platbách ze Slovenska. 



b) Prodalo se zboží v hodnotě 83 007,13 Kč. Část zboží jsme prodali na odpolední 
venkovní akci DEMO Trpaslicon v říjnu, kterou jsme právě za účelem odprodání části 
zboží uspořádali. Část zboží jsme vydali jako náhradu za zaplacené vstupné. 
c) Příjmy z vyúčtovaného poštovného při zasílání zboží činily 1 354 Kč.  
d) Dary ze vstupného ve výši 29 630 Kč – jsou to příjmy vzniklé ze zaplaceného 
vstupného, které předplatitelé Trpasliconu nechtěli vrátit zpět a ponechali nám ho na 
podporu akce. 

 
5. Příjmy z dobročinných akcí v roce 2020 činily 106 230 Kč, což je o 63 770 Kč méně 
v porovnání s plánem. Všefandomovou maškarádu také zrušila pandemie covid-19. Příjem 
z prodeje kalendářů činil 41 400 Kč, příjem z prodeje služeb (vyúčtované poštovné) činil 650 
Kč. Dary činily 64 180 Kč. Zbylo 55 kalendářů, které prodáme v příštím účetním období. 
 
 

Náklady 
Celkové náklady za rok 2020 byly 319 975,68 Kč, což je o 189 024,32 Kč (o 37,14 %) méně 
v porovnání s plánem. 
  
1. Náklady na režii činily v roce 2020 celkem 34 166,73 Kč, což je o 8 833,27 Kč méně 
v porovnání s plánem. 

a) Internetové služby činily v roce 2020 1 876,71 Kč, což je o 123,29 Kč méně 
v porovnání s plánem. 
b) Náklady na účetní a administrativní práce v roce 2020 činily 15 000 Kč, což je 
v souladu s plánem.  
c) Poštovné v roce 2020 činilo 354 Kč, což je o 646 Kč méně v porovnání s plánem. 
V původním plánu bylo zahrnuto i plánované zaslání kalendářů Colinu Smythovi do 
Velké Británie, ale kvůli Brexitu k tomu dojde až v dalším účetním období. 
d) Náklady na provoz kanceláře a režii v roce 2020 byly 1 982 Kč, což je o 2 418 Kč 
méně v porovnání s plánem.  
e) Pojištění odpovědnosti činilo v roce 2020 1400 Kč, což je o 200 Kč méně 
v porovnání s plánem. 
f) Pokuta za porušení autorských práv, která byla Spolku vyměřena na konci roku 2019, 
činila 13 554,02 Kč, což je o 445,98 Kč méně v porovnání s plánem. 
g) Odměna za výstavbu nového webu discworld.cz nebyla ještě vyplacena, neboť práce 
ještě nebyly dokončeny. S tímto výdajem počítáme v dalším účetním období. 

 
2. Nákup klubového zboží v roce 2020: nové zboží jsme nepořídili, částka 2 000,68 Kč 
odpovídá snížení skladových zásob. Skladem zůstává zboží v hodnotě 25 774,88 Kč. 
 
3. Akce – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety 
činily 81 167,69 Kč, což je o 8 832,31 Kč méně v porovnání s plánem a o 1 130 Kč více než 
příjmy z akcí – rozdílem je výlet pro 1 osobu jako cena v tombole Všefandomové maškarády 
2019. 
  
4. Trpaslicon 2020 – náklady na akci byly celkem 90 410,58 Kč, což je o 109 589,42 Kč méně 
v porovnání s plánem. Akce se z důvodu pandemie Covid-19 nemohla konat. Naštěstí pořízené 
zboží a materiál je trvanlivého charakteru a vše bude použito při nejbližším termínu akce. 

a) Nájem činil 1 234 Kč, je to pronájem tělocvičny od fotbalistů. Bude uplatněno při 
nejbližším termínu akce. 

b) Provozní náklady Trpasliconu činily v roce 2020 21 060,25 Kč, což je o 3 939,75 
Kč méně v porovnání s plánem. V této částce je nově zahrnuta i odměna za účetní práce 
a také poštovné za zaslání zboží, které bylo částečně uhrazeno prodejem zboží. 
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c) Nákup zboží činil 68 116,33 Kč, což je 6 883,67 Kč méně v porovnání 
s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2021 bude použito zboží v hodnotě 121 202,31 
Kč. 
d) Odměny organizátorům ve výši 30 000 Kč z důvodu nekonání akce vyplaceny 
nebyly.  

 
5. Výdaje na dobročinnost v roce 2020 činily 106 230 Kč, což je o 63 770 Kč méně oproti 
plánu. Náklady, které byly hrazeny ze sponzorských darů, činily 62 080 Kč (pronájem divadla, 
odměna pro osvětlovače a technika, tisk a vazba kalendářů) Poštovné vyúčtované 650 Kč. Dar 
ve výši 43 500 Kč bude AD centru poskytnut v příštím účetním období. 
 
6. Poskytnuté dary činily v roce 2020 6 000 Kč, což je v souladu s plánem. 
 
7. Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje činily v roce 2020 1 200 Kč. Z fondu bylo 
čerpáno 1 137 Kč. Z roku 2019 bylo do fondu převedeno 137 Kč, do roku 2021 se převádí 200 
Kč.  
 
 
K 31. 12. 2020 byl zůstatek na běžném účtu 99 437,85 Kč, zůstatek v pokladně byl 30 934 Kč 
a hodnota skladů činí celkem 146 977,19 Kč.  
Není žádný nesplacený závazek. Nesplacené pohledávky v souhrnné výši 4 130 Kč budou 
uhrazeny v průběhu ledna 2020. Částka 12 100 Kč pak představuje hodnotu vstupenek na 2 
divadelní představení, která (snad) budou realizovaná v příštím účetním období. 
Částky spadající do účetního roku 2021, ale zaúčtované už v roce 2020 budou vyřešeny 
v průběhu ledna – jedná se o vyčíslení nákladů na výrobu kalendářů, sponzorský dar a předání 
výtěžku z prodeje kalendářů v roce 2021 AD centru. 
 
 
V Praze dne 14. 2. 2021 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
                Petr Čáp           Dana Linhartová 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
           Věra Liptáková            Petr Rauner 
 
 
 
................................................... 
         Hana Fogatošová 


