
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s., Jungmannova 31/36, 110 00  Praha 1 
 

Bilance hospodaření 
 

Účetní období:               1.1.2018 – 31.12.2018 
 
 

Účetní jednotka:  Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. 
Sídlo organizace:  Jungmannova 31/36, Nové Město, 110 00  Praha  
Identifikační číslo:  158 87 839 
Právní forma:   spolek 
 
 
Příjmy: 
 
x z hlavní – neziskové činnosti: 
 
1) Granty, dotace……………………………………………… 1 125 000,--  Kč      
2) Účelové příspěvky, dary……………………………….    170 000,--  Kč 
3) Galerijní činnosti-tržby………………………………….    182 500,--  Kč 
4) Ostatní příjmy/členské příspěvky…………………      24 738,05 Kč 
5) Úroky na běžném účtu……………………………….…             20,23  Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Celkem      1 502 258,28 Kč 

 
x z vedlejší – hospodářské činnosti: 
 
1) Pronájmy prostor………………………………………..    110 000,--  Kč 
2) Prodej exponátů, publikací…………………………    103 346,23 Kč 
3) Ostatní příjmy……………………………………………..        15 500,-- Kč 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Celkem         228 846,23 Kč 

 
 

Výdaje: 
 
x Hlavní – nezisková činnost…………………………… 1 502 258,28 Kč 
x Vedlejší – hospodářská činnosti………………                262 737,10 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem       1 764 995.38 Kč 

 
 

     Hlavní činnost  Hospodářská činnost 
Příjmy:     1 502 258,28  228 846,23 
Výdaje:     1 502 258,28  262 738,10 
 
VH před zdaněním: 
 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2018 před zdaněním: - 33 890,87 Kč 

 
 
V Praze, dne 31.3.2019    Sestavil: Mgr. Aleš Rataj 
      Za spolek na základě Plné moci 
       
 



 



Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1 
 

 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 

sestavená k  31.12.2018 
 

 
I. Základní údaje 

 
Účetní období: 1.1.2018 – 31.12.2018 
 
Název:   Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. 
Sídlo organizace: Jungmannova 31/36, Nové Město, 110 00  Praha 
Identifikační číslo: 158 87 839 
Právní forma:  spolek 
Datum vzniku:  15. ledna 1991 
Statutární  orgán – výbor: 
 Předsedkyně výboru:  Mgr. Vlasta Noshirová, Ph.D 
 1. místopředsedkyně výboru: Hana Larvová 
 2. místopředseda výboru: Mgr. Aleš Rataj 
 
 
Účel (poslání): 

- Hájí profesní, sociální a autorská práva svých členů. Zastupuje své členy a svou činností vytváří podmínky pro 
jejich svobodnou, demokratickou a odbornou realizaci. Pořádá neziskovým způsobem výběrové výstavy, 
přednášky, besedy a další akce týkající se současného výtvarného umění. Organizuje účast na soutěžích, 
mezinárodní výstavy a výměnné výstavy se zahraničím. 

 

Hlavní činnost: 
- výstavní a galerijní činnost v oboru vizuálního umění 
- publikační činnost, zveřejňování a zpřístupňování odborných publikací 
- osvětová, přednášková, propagační činnost v oboru, soustřeďování a vyhodnocování informací v oboru, 

zřizování a provoz odborných databází a webů 
- organizace a pořádání soutěží, přehlídek, odborných cen, sympozií, konferencí 
- zastupování zájmů členů jako jejich profesní organizace v ČR, EU a v mezinárodních organizacích 
- vystavování průkazek Sdružení AICA, vykonávání související činnosti v této oblasti 

 
 
Vedlejší  (hospodářská)  činnost: 

- prodej děl výtvarných umění 
- zprostředkování prodeje děl výtvarného umění 
- vydavatelská a nakladatelská činnost 
- expertní a znalecká činnost na základě zvláštních oprávnění 

 
 

II. Obecné účetní zásady 
 

1. Dlouhodobý majetek 
 

Není  účtováno. 
 
2. Cenné papíry a podíly 

 
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě podílů. 
 
3. Zásoby 



 
Materiál běžné spotřeby je účtován přímo do spotřeby. Organizace k rozvahovému dni neeviduje žádné zásoby. 
 
4. Pohledávky 

 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. 
 
5. Cizoměnové transakce 

 
Způsob přepočtu zahraniční měny je prováděn v průběhu roku směnným kurzem devizového trhu vyhlášeného 
ČNB podle platného kurzovního lístku příslušného dne. 
 
6. Časové rozlišení 
 
Prostřednictvím výnosů příštích období je účtováno o přijatých úhradách v běžném období, které věcně patří do 
výnosů následujícího období. 
Časově rozlišuje náklady, které  věcně souvisí s dalším obdobím. Organizace nerozlišuje náklady, které se 
každoročně opakují a náklady, které jsou svojí částkou nevýznamné, tj. do výše 5 000,- Kč. 
 

7. Přijaté dary a dotace 
 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu a 
z rozpočtů územně samosprávných celků. 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34. Po vyúčtování jednotlivých 
darů a dotací jsou prostředky zúčtovány do provozních výnosů a to na zakázky dle konkrétních projektů, na které 
jsou příjmy určeny. 
 
 
III. Doplňující údaje k výkazům 

 
1. Dlouhodobý majetek 

 
Účetní jednotka nevlastní ani neeviduje žádný dlouhodobý majetek. 
 
2. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

 
Účetní jednotka žádné dluhy z tohoto titulu neeviduje. 
 
3. Dlouhodobé závazky 
 
Účetní jednotka neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. 
 
4. Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
 
5. Závazky nevykázané v rozvaze 

 
Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 
 
6. Osobní náklady 
 
Účetní jednotka nezaměstnává žádné zaměstnance. 
 
Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani 
žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 



 
7. Odměna přijatá statutárním auditorem 

 
Sdružení nepodléhá povinnosti auditu účetní závěrky. 
 
8. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

 
V roce 2018 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo 
objemem. 
 
9. Zástavy a ručení 

 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
10. Přijaté dotace a dary 

 
V roce 2018 byly přijaty následující dotace: 
 
Poskytovatel:    Částka:- 
Státní fond kultury    175 000,- Kč 
Hlavní město Praha    100 000,- Kč 
Hlavní město Praha    100 000,- Kč 
Městská část      30 000,- Kč 
Městská část Praha 1     20 000,- Kč 
Dotace, grant    500 000,- Kč 
Podnikatelské sdružení   200 000,- Kč 
-------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                   1 125 000,- Kč 
 
 
Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
 
V roce 2018 byly přijaty následující příspěvky a dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000,- Kč, ostatní souhrnně): 
 
Poskytovatel:    Částka: 
Česko německý fond    70 000,- Kč 
Sponzorský dar od ČEPS   100 000,- Kč 
--------------------------------------------------------------------- 
Celkem     170 000,- kč 
 
Z výše uvedených darů organizace v roce 2018 využila dary ve výši 170 000,- Kč. 
 
 

11. Výsledek hospodaření a daň z příjmů 
 

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vykázala příjmy a výdaje jak v hlavní – neziskové činnosti 
uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší – hospodářské činnosti směřující k dosažení zisku pro 
potřeby zabezpečení hlavní činnosti. 
 
Za rok 2018 organizace vykazuje ztrátu ve výši 33 890,87 Kč. 
 
V Praze, dne 31.3.2019 
 
Schválil a sestavil: Mgr. Aleš Rataj 
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