
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  ZA ROK  2021 
 
 
 
 

Název společnosti:  Společnost pro rozvoj Dvořákovo gymnázia o. p. s. 

 

Sídlo společnosti:  Dvořákovo náměstí 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

Právní forma:    obecně prospěšná společnost 

 

IČO:    26 74 62 39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia o.p. s. byla  založena panem Janem Kalou 

jako obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona 248/1995 Sb.,   zapsaná v rejstříku 

obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze v oddílu O, ve složce   

č. 277 na základě usnesení Městského soudu v Praze pod č.j. F 135361/2002 a F 

140212/2002, ze dne 17.12.2002. 

 

 

 

Sídlo společnosti: Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, okres Mělník 

 

 

Předmět činnosti: 

 

 

 

1. Společnost poskytuje následující obecně prospěšné služby: 

a) informační servis pro organizace neziskového sektoru a jejich partnerské 

subjekty a sponzory 

b) organizační zajištění vzdělávacích akcí 

c) pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí 

d) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě  

e) organizační a ekonomické poradenství 

f) účetní poradenství 

g) nakladatelství a vydavatelství 

h) koupě a prodej 

i) výuka jazyků 

j) mimoškolní výchova a vzdělávání 

k) organizování sportovních soutěží 

 

 

 

 

 

Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná 

společnost může vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou 

činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, 

rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Doplňkové činnosti dle živnostenských listů: 

 

a) výuka jazyků 

b) mimoškolní výchova a vzdělávání 

c) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících 

k zábavě 

d) organizování sportovních soutěží 

e) vydavatelské a nakladatelské činnosti 

f) výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví) 

g) maloobchod se smíšeným zbožím 

h) maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a 

jejich nenahraných nosičů  

i) maloobchod použitým zbožím 

j) ubytovací služby 

k) pronájem a půjčování věcí movitých 

l) poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

m) kopírovací práce 

n) zpracování dat, služby databank, správa sítí 

o) činnost ekonomických, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

p) reklamní činnost a marketing 

q) agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

r) výuka v oblasti umění a tance 

s) pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí 

t) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

u) provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 

v) hostinská činnost 

w) fotografické služby 

x) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

y) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

regeneraci a rekondici 

 

 

 

Správní rada: 

 

Předseda správní rady:  JUDr. Ivana Šlehoferová 

Členové správní rada:   Ing.   Miloš Malík 

Ing.  Ivan Procházka 

Bc.  Adéla Hurtíková 

Mgr. René Keller 

Ing.  František Mařík 

 

 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady:  Hana Bozděchová 

Členové dozorčí rady:  Mgr. Jaroslava Czechmanová 

  Ing. Olga Měkotová 

 

Statutární orgán - ředitel :  Mgr. Filip Volák 



Použité účetní metody: 

 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem          

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví předpisy pro 

podvojné účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání.  

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a 

předpoklad  o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

 

Údaje jsou vyjádřeny v korunách českých. 

  

 

 

Úschova účetních záznamů: 

 

Účetní záznamy jsou uschovány u ředitele společnosti Mgr. Filipa Voláka. Společnost 

nevlastní žádné provozní prostory. 

 

 

 

Oceňování: 

 

Položky aktiv a pasiv jsou vedeny ve jmenovité hodnotě. Položky v cizích měnách společnost 

neměla. 

 

 

 

Náklady a výnosy: 

 

Výnosy společnosti vznikají pouze z dobrovolných příspěvků, darů, dotací, grantů a z úroků 

z termínovaného vkladu. Výnosy z běžného  účtu v bance jsou vzhledem k výši zanedbatelné.  

 

Čerpání nákladů -  převážně z příspěvků na mimoškolní zájmovou a kulturní činnost, jak je 

zapsáno v obchodním rejstříku. Náklady ostatní jsou zanedbatelné (bankovní a správní 

poplatky). 

 

1) Náklady  jsou rozděleny dle syntetických a  analytických účtů  

2) Členění nákladů a výnosů podle činností na: 

 Správní  činnost 

 Dotace Město Kralupy  

 Obecně prospěná činnost  

 Zájmové aktivity (kroužky) 

 Tábor PIKOMAT  

 

 

 

 
  



Text 
Správní 
činnost 

Dotace 
Město 

Kralupy 

Obecně 
prospěšná 

činnost 

Zájmové 
aktivity  

(kroužky) 

Tábor 
PIKOMAT 

Celkem 

Spotřeba potravin   384,00       384,00 

Kancelářské potřeby, knihy   741,00       741,00 

Knihy pro knihovnu           0,00 

Drobný dlouhodobý majetek   2 845,92 1 478,00     4 323,92 

Ostatní režijní materiál   6 323,96 15 352,00     21 675,96 

Materiál pro záj. a sport. kroužky       9 841,00   9 841,00 

Materiál na opravy a udržování           0,00 

Spotřeba elektrické energie     200,00     200,00 

Cestovné studenti      414,00     414,00 

Náklady na reprezentaci 180,00   1 598,00     1 778,00 

Služby pošt 228,00         228,00 

Nájemné      1 210,00     1 210,00 

Výuka AJ - kroužek   12 600,00 28 600,00     41 200,00 

Ostatní služby     85 798,00     85 798,00 

Hudební produkce           0,00 

Dopravné studentů           0,00 

Mzdové náklady 20 000,00 1 600,00   3 200,00   24 800,00 

Odpis pohledávky            0,00 

Dary           0,00 

Jiné ostatní náklady           0,00 

Odměny za soutěže, studijní 
výsledky, maturanti   15 357,00 25 929,59     41 286,59 

Tábor PIKOMAT          
123 

000,00 123 000,00 

Pojištění odpovědnosti            0,00 

Celkem výdaje 
20 408,00 39 851,88 160 579,59 13 041,00 

123 
000,00 356 880,47 

  

Tržby z prodeje služeb           0,00 

Bank. Úroky přijaté termínovaný 
vklad 60,48         60,48 

Zúčtování fondů             

Jiné ost. výnosy  1 485,00   8 025,00     9 510,00 

Přijaté neinvestiční dary           0,00 

Zúčtování výnosů PIKOMAT         
123 

000,00 123 000,00 

Výnosy z vedl. hospodářské 
činnosti           0,00 

Přijaté příspěvky dary     30 000,00     30 000,00 

Přijaté příspěvky od studentů      173 700,00     173 700,00 

Přijaté příspěvky na záj. kroužky       43 800,00   43 800,00 

Dotace Město Kralupy n. Vlt.   60 000,00       60 000,00 

Celkem příjmy 1 545,48 60 000,00 211 725,00 43 800,00 
123 

000,00 440 070,48 

Zisk +, ztráta - -18 862,52 20 148,12 51 145,41 30 759,00 0,00 83 190,01 

 

 

 

 

 

 



Nejvyšší náklady a výnosy zaznamenává oblast obecně prospěšné činnosti. Tato oblast  napomáhá  Dvořákovu 

gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické zafinancovat výdaje, na  které nejsou v rozpočtu školy dostatečné 

finanční prostředky. Jedná se zejména o náklady za jízdné a dopravu studentů na znalostní a sportovní soutěže, 

na pronájmy za sportoviště, odměny lektorům za odborné přednášky,  finanční příspěvky na náklady spojené  se 

slavnostním vyřazením maturantů „Porta Vitae“. Obecně prospěšná oblast podchycuje  finanční prostředky 

vynaložené  na odměny za soutěže,   na odměny  pro studenty za studijní  výsledky a reprezentaci školy. 

 

Činnost Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o. p. s. velmi ovlivnila pandemie Covid – 19. Organizace 

získala v roce 2020 městský grant ve výši 60 tis Kč (Programová dotace na podporu zájmových aktivit 

v Kralupech nad Vltavou v r. 2020). Finanční prostředky byly určeny pro dva hlavní bloky – volnočasové 

kroužky a organizování akcí. Pandemie Covid-19 zapříčinila,  že finance z městského grantu  nemohly být  

v roce 2020 plně vyčerpány. Vedení organizace zažádalo Město Kralupy o prodloužení vyúčtování  získané 

dotace na podporu zájmových aktivit  roku 2020 do 31. 12. 2021. Během tohoto období byly finanční prostředky 

plně využity k danému účelu.  

 

Rok 2021 Obecně prospěšná společnost Dvořákova gymnázia  ukončila účetní období 

se ziskem ve výši  + 83 190,01 Kč. 

 

Hlavní podíl na kladném výsledku hospodaření nese pandemie Covid – 19, kdy studenti se nemohly účastnit 

vědomostních a sportovních soutěží, nekonaly se žádné kulturní a sportovní akce, tudíž byly značně nižší výdaje  

obecně  prospěšné činnosti oproti předchozím letům. Náklady těchto činností jsou financovány z  příspěvků od 

studentů, účastníků kurzů a z finančních darů. Rok 2021 nebyl z důvodu pandemie k získávání finančních 

prostředků  příznivý.  

 

 

 

Podpis ředitele společnosti:  Mgr. Filip Volák ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne  29. 3. 2022       


