
 

 

 

 

 

                            Zpráva o hospodaření  ZKO Lovosice  

                                                  za rok 2021 

 

 

    K 31.12.2021 měl náš spolek  na bankovním 

účtu stav finančních prostředků 

ve výši  253.030,71 Kč, na pokladně je stav 

hotovosti 3.426,-- Kč, celkem finanční prostředky 

ve výši 256.456,71 Kč, což je o 63.423,83 Kč více 

než v roce 2020. 

 

V průběhu roku byly do zdanitelných příjmů 

zaúčtovány položky v celkové výši  

195.539,-- Kč.  

Z této částky jsou: 

- příjmy za kurzy poslušnosti ve výši 86.800,-- 

Kč (nárůst o 39.900,--) 

- startovné na zkouškách ve výši 23.200,-- Kč 

(nárůst o 4.000,--) 

- příjem za bonitaci ve výši 4.800,-- Kč 

- příjem za pronájem cvičáku 2.405,-- Kč 

- dotace od města Lovosice ve výši 7.100,-- Kč 

- členské příspěvky ve výši 68.234,-- Kč, z této 

částky je 11.350,-- Kč platba na rok 2022 



- přijatý finanční dar od pana Vápeníka ve výši 

3.000,-- Kč 

     Jako nedaňové příjmy byl zaúčtován nedaněný 

úrok na běžném účtu ve výši 1,38 Kč a      

     přijaté zálohy na brigády od nových členů ve 

výši 600,--Kč. 

 

V průběhu roku byly do daňově uznatelných 

výdajů zaúčtovány položky v celkové výši   

 116.144,55 Kč   

Z této částky jsou: 

- nákup materiálu ve výši 6.902,-- Kč 

- na provozní režii bylo vynaloženo 34.031,55 

Kč 

- služby od ostatních podnikatelů za 32.443,-- 

Kč 

- výkopové práce na venkovní osvětlení ve výši 

9.000,-- Kč 

- odměny za vedení výcviků ve výši 17.784,-- 

Kč 

- odměny rozhodčím ve výši 11.475,-- Kč 

(nárůst o 4.050,--) 

- odvedená srážková daň ve výši 5.121,-- Kč 

- vyplacené cestovné rozhodčím ve výši 8.388,-- 

Kč (nárůst o 3.720,--) 



      Dále jsou v účetnictví zaúčtovány ostatní 

nedaňové výdaje - zálohy na energii a vodu ve výši 

10.680,--Kč (nárůst o 2.004,--) 

 

Za rok 2021 vykázal náš spolek kladný základ 

daně ve výši 79.394,45 Kč, který bude uveden 

v daňovém přiznání daně z příjmů za rok 2021.  

 

 

 

V Lovosicích dne 12.1.2022                                           

Ing. Ivo Chládek 

                                                                                        

pokladník spolku 

 


