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O SBORU

 

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným 
původně jako ženský sbor
Kühna, přední osobnosti novodobého českého sborového umění.
připojeny mužské hlasy. Sbor n
umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně
vyplývá, že v
koncerty a vydal samostatné CD.
 

Kühnův 

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné a nadané zpěváky, umožňuje 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá 

koncerty.

 

Pozornost 

kantátové a a

i zahraničními orchestry, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a filmem. Svou 

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšo
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hlasových skupinách je vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

jednotlivé projekty určuje sbormistr

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

víkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 
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požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální výkon. 
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jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkuše

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

drobný spotřební materiál, aj.
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sných českých a norských autorů.

 

hlasových skupinách je vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

víkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

certu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální výkon. 

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

drojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkuše

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady při přejezdech na místa koncertů, 

Protože Kühnův smíšený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí 

íky grantové podpoře grantu EHP, 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů 
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drojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 
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hlasových skupinách je vyrovnaný v počtech i v kvalitě. Podle požadavku na počet zpěváků pro 

obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

víkendy. Těleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

certu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální výkon. 
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drojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 
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ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je 
 
Orgány sboru jsou:
• Shromáždění členů
• Uměleckosprávní rada
 
USR zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a 
 
Členy USR jsou: 
skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.
 
USR volí ze svého středu předsedu USR.
 
Jmenova
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková
 
O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru
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ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je 

Orgány sboru jsou: 
Shromáždění členů
Uměleckosprávní rada

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a 

leny USR jsou: Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.

USR volí ze svého středu předsedu USR.
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O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru
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ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je zapsaným 

 
Shromáždění členů 
Uměleckosprávní rada (dále jen USR)

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a člena pro 

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.

USR volí ze svého středu předsedu USR.

né funkce USR (nejsou členy 
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková

O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru

 

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

zapsaným spolkem

(dále jen USR)

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
člena pro ekonomické

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.

USR volí ze svého středu předsedu USR. Předsedkyní 

nejsou členy správního orgánu) jsou sbormistři
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková

O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru

  

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

spolkem (z.s.). 

(dále jen USR) 

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
ekonomické záležitosti

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Jan Nedbal, MBA, vedoucí hlasové skupiny
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti. 

Předsedkyní USR 

ávního orgánu) jsou sbormistři
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková 

O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru. 

 

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. Je složená z vedoucích hlasových skupin, 
záležitosti.USR má 7 členů. 

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
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skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

USR je Ivana Fran

ávního orgánu) jsou sbormistři
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skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

ánová. 
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složená z vedoucích hlasových skupin, 

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
vedoucí hlasové 

skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

Jaroslav Brych a Lenka 
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Přehled 

Počet událostí

Počet koncertů

Počet představení v

Počet natáčení

 

1. 1. 2020
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

12. 1. 2020, 
Výroční koncert Police Symphony Orchestra
Police Symphony Orchestra, dirigent: Joel Hána

23. 1. a 25. 1.
G. Puccini
divadelní představení

30. 1. 2020, Praha, Obecní dům
J. Kučera: Pivní oratorium
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

5. 2. 2020, Praha, Modlitebna Korunní
Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová

6. 2. 2020, 
G. Puccini: 
divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

2. 3. 2020, 
G. Puccini: Turandot
divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

24. 9. 2020
Mezinárodní varhanní festival
L. Janáček: 
 

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

Činnost sboru v

19. Po většinu roku

velmi nepříznivé.

Před vypuknutím této situace sbor
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Přehled činnosti Kühnova

událostí celkem

Počet koncertů 

Počet představení v 

Počet natáčení 

2020, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

1. 2020, Praha, Lucerna
Výroční koncert Police Symphony Orchestra
Police Symphony Orchestra, dirigent: Joel Hána

a 25. 1. 2020, Praha, Národní divadlo
G. Puccini: Turandot
divadelní představení

2020, Praha, Obecní dům
J. Kučera: Pivní oratorium
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

5. 2. 2020, Praha, Modlitebna Korunní
Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová

6. 2. 2020, Praha, Národní divadlo
G. Puccini: Turandot
divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

2. 3. 2020, Praha, Národní divadlo
G. Puccini: Turandot
divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

24. 9. 2020, Praha, bazilika sv. Jakuba Většího
Mezinárodní varhanní festival
L. Janáček: Otče náš, dirigent: Jaroslav Brych

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

Činnost sboru v roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace v

Po většinu roku 

velmi nepříznivé. 

vypuknutím této situace sbor
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činnosti Kühnova

celkem 

 Národním divadle

Praha, Národní divadlo
 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

Lucerna 
Výroční koncert Police Symphony Orchestra
Police Symphony Orchestra, dirigent: Joel Hána

Praha, Národní divadlo
Turandot 

divadelní představení – 1. a 2. premiéra

2020, Praha, Obecní dům 
J. Kučera: Pivní oratorium 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

5. 2. 2020, Praha, Modlitebna Korunní
Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová

Praha, Národní divadlo
Turandot 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

Praha, Národní divadlo
G. Puccini: Turandot 
divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

bazilika sv. Jakuba Většího
Mezinárodní varhanní festival 

Otče náš, dirigent: Jaroslav Brych

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace v

 byla pěvecká činnost znemožněna a

vypuknutím této situace sbor

 

činnosti Kühnova smíšeného sboru v roce 20

Národním divadle 

Praha, Národní divadlo 

, dirigent: Jaroslav Kyzlink

Výroční koncert Police Symphony Orchestra
Police Symphony Orchestra, dirigent: Joel Hána

Praha, Národní divadlo 

1. a 2. premiéra, dirigent: Jaroslav Kyzlink

 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Jan Kučera

5. 2. 2020, Praha, Modlitebna Korunní 
Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová

Praha, Národní divadlo 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

Praha, Národní divadlo 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink

bazilika sv. Jakuba Většího

Otče náš, dirigent: Jaroslav Brych

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2020

roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace v

ecká činnost znemožněna a

vypuknutím této situace sbor absolvoval celkem osm akcí, z

  

smíšeného sboru v roce 20

, dirigent: Jaroslav Kyzlink 

Výroční koncert Police Symphony Orchestra 
Police Symphony Orchestra, dirigent: Joel Hána 

 

, dirigent: Jaroslav Kyzlink

, dirigent: Jan Kučera

Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink 

divadelní představení, dirigent: Jaroslav Kyzlink 

bazilika sv. Jakuba Většího 

Otče náš, dirigent: Jaroslav Brych 
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roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace v

ecká činnost znemožněna a

absolvoval celkem osm akcí, z

 

smíšeného sboru v roce 20

, dirigent: Jaroslav Kyzlink 

, dirigent: Jan Kučera 

Natáčení pro PARMA recordings, dirigent: Lenka Navrátilová 

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2020

roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace v

ecká činnost znemožněna a podmínky pro pořádání kulturních akcí byly 

absolvoval celkem osm akcí, z nichž šest proběhlo hned v lednu. 

 

smíšeného sboru v roce 2020  

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2020

roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace v souvislosti s

ínky pro pořádání kulturních akcí byly 

nichž šest proběhlo hned v lednu. 
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ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2020 

souvislosti s pandemií Covid 

ínky pro pořádání kulturních akcí byly 

nichž šest proběhlo hned v lednu. 

  

pandemií Covid 

ínky pro pořádání kulturních akcí byly 

nichž šest proběhlo hned v lednu. 
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Rok 2020 jsme zahájili představením 

galakonc

divadlem byla rozšířena a v 

Turandot

v únoru a

uvedla mužská část sboru 

V podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný 

varhanním festivalu

 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významn

Magistrát

koncerty spojoval název cyklu 

hudbu s

V souvislosti s

vícečetného shromažďování osob všechny plánované akce zrušeny

zpět donátorům.

Kromě vlastní koncertní řady byl sbor nucen zrušit nebo pře

některé měly být opakovaně reprízované
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Rok 2020 jsme zahájili představením 

galakoncertu Police Symphony Orchestra

divadlem byla rozšířena a v 

Turandot, v režii slovenské režisérky Zuzany Gilhuus

únoru a březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

uvedla mužská část sboru 

podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný 

varhanním festivalu

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významn

Magistrátu hl. m. Prahy

koncerty spojoval název cyklu 

hudbu s akcentem n

souvislosti s výše zmíněnou epidemiologickou situací musely být vzhledem k

vícečetného shromažďování osob všechny plánované akce zrušeny

zpět donátorům. 

Kromě vlastní koncertní řady byl sbor nucen zrušit nebo pře

některé měly být opakovaně reprízované
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Rok 2020 jsme zahájili představením 

Police Symphony Orchestra

divadlem byla rozšířena a v  průběhu ledna sbor

režii slovenské režisérky Zuzany Gilhuus

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

uvedla mužská část sboru Pivní oratorium Jana Kučery

podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný 

varhanním festivalu, v rámci kterého provedl 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významné podpory partnerů 

hl. m. Prahy, Státního

koncerty spojoval název cyklu 

akcentem na díla psaná přímo pro Kühnův smíšený sbor či s

výše zmíněnou epidemiologickou situací musely být vzhledem k

vícečetného shromažďování osob všechny plánované akce zrušeny

Kromě vlastní koncertní řady byl sbor nucen zrušit nebo pře

některé měly být opakovaně reprízované

 

Rok 2020 jsme zahájili představením Libuše v

Police Symphony Orchestra

průběhu ledna sbor

režii slovenské režisérky Zuzany Gilhuus

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

Pivní oratorium Jana Kučery

podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný 

rámci kterého provedl 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

é podpory partnerů – 

ho fondu kultury

koncerty spojoval název cyklu Po vlastních stopách

a díla psaná přímo pro Kühnův smíšený sbor či s

výše zmíněnou epidemiologickou situací musely být vzhledem k

vícečetného shromažďování osob všechny plánované akce zrušeny

Kromě vlastní koncertní řady byl sbor nucen zrušit nebo pře

některé měly být opakovaně reprízované. 

  

Libuše v Národním divadle

Police Symphony Orchestra v pražské 

průběhu ledna sbor úspěšně nastudoval novou inscenaci 

režii slovenské režisérky Zuzany Gilhuus, která byla 

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

Pivní oratorium Jana Kučery pod taktovkou skladatele.

podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný 

rámci kterého provedl Otče náš L. Janáčka v

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let vlastní koncertní řadu

 v roce 2020 sbor získal podporu

kultury a OSA 

Po vlastních stopách s

a díla psaná přímo pro Kühnův smíšený sbor či s

výše zmíněnou epidemiologickou situací musely být vzhledem k

vícečetného shromažďování osob všechny plánované akce zrušeny

Kromě vlastní koncertní řady byl sbor nucen zrušit nebo pře

 

Národním divadle. Následovala účast na výročním 

pražské Lucerně. Externí spolupráce s

úspěšně nastudoval novou inscenaci 

, která byla premiérována 23.

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

pod taktovkou skladatele.

podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný 

L. Janáčka v bazilice sv. Jakuba Většího.

vlastní koncertní řadu

roce 2020 sbor získal podporu

OSA – Ochranného svazu 

s programem zahrnujícím českou soudobou 

a díla psaná přímo pro Kühnův smíšený sbor či s

výše zmíněnou epidemiologickou situací musely být vzhledem k

vícečetného shromažďování osob všechny plánované akce zrušeny a finanční prostředky byly vráceny

Kromě vlastní koncertní řady byl sbor nucen zrušit nebo přesunout celkem 14 projektů

 

. Následovala účast na výročním 

Lucerně. Externí spolupráce s

úspěšně nastudoval novou inscenaci 

premiérována 23.

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

pod taktovkou skladatele.

podzimní části sezóny měl sbor možnost realizovat pouze jediný koncert na 

bazilice sv. Jakuba Většího.

vlastní koncertní řadu. Tyto koncerty by se nemohly 

roce 2020 sbor získal podporu Ministerstva

Ochranného svazu autorsk

programem zahrnujícím českou soudobou 

a díla psaná přímo pro Kühnův smíšený sbor či s ním jinak úzce spojená. 

výše zmíněnou epidemiologickou situací musely být vzhledem k 

a finanční prostředky byly vráceny

sunout celkem 14 projektů

 

. Následovala účast na výročním 

Lucerně. Externí spolupráce s Národním 

úspěšně nastudoval novou inscenaci G. Pucciniho 

premiérována 23. a 25. 1. a následně 

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

pod taktovkou skladatele. 

koncert na Mezinárodním 

bazilice sv. Jakuba Většího.

. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstva

autorského. Plánované 

programem zahrnujícím českou soudobou 

ním jinak úzce spojená. 

 zákazu zpěvu a také 

a finanční prostředky byly vráceny

sunout celkem 14 projektů

  

. Následovala účast na výročním 

Národním 

G. Pucciniho 

a následně 

březnu uvedena ve dvou reprízách. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 

Mezinárodním 

bazilice sv. Jakuba Většího. 

. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstva kultury, 

Plánované 

programem zahrnujícím českou soudobou 

ním jinak úzce spojená. 

zákazu zpěvu a také 

a finanční prostředky byly vráceny 

sunout celkem 14 projektů, z nichž 

 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Kuhnuv smíseny sbor o.s.˚ ˇ ´

namestí Borislavka 2075´ ˇ ˇ
Praha

4 5 2 5 0 3 6 7 16000

0 0

0 0

155 155

0 0

-155 -155

448 884

0 0

80 92

265 569

103 223

448 884

363 649

100 100

263 549

85 235

0 0

0 0

85 235

0 0

448 884

26.5.2021

zapsany spolek´ Ivana Francanova´ ´

sborovy zpev´ ˇ Petra Fojtíkova ´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2020

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Kuhnuv smíseny sbor o.s.˚ ˇ ´

namestí Borislavka 2075´ ˇ ˇ
4 5 2 5 0 3 6 7 Praha

16000

1 041 1 041

4 4

0 0

0 0

0 0

1 1

1 036 1 036

0 0

0 0

0 0

0 0

109 109

109 109

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

2 2

6 6

0 0

0 0

0 0

1 1

5 5

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

45250367

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 158 1 158

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

45250367

35 35

35 35

0 0

0 0

0 0

0 0

1 395 1 395

14 14

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14 14

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 444 1 444

286 286

286 286

26.5.2021

SDRUZENI (SVAZ, SPOLEK, SPOLECNOST, KLUB AJ.)ˇ ´ ˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Příloha v účetní závěrce vyhl. č. 504/2002 Sb

Název a sídlo účetní jednotky

Kuhnův smíšený sbor

náměstí Bořislavka 2075/11, 16000 Praha

IČ: 45250367

Zapsána u: 

Zapsána do OR dne: 

Právní forma: zapsaný spolek

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: umělecká činnost - sborový zpěv

Rozvahový den: 31.12.2020

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26.5.2021

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

účetní období 1.1.2020 - 31.12.2020
archiv - sídlo společnosti

Použité oceňovací modely

zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii - nebyly
hmotný a nehmotný dlohodobý majetek vytvořený z vlastní činnosti - nebyl

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ


