
SVAZ MAĎARŮ – CSMMSZ, z.s. 

pobočný spolek Brno 

Radnická 368/8,  602 00  BRNO 

IČ 71196803 
 

 

Příloha k účetní závěrce za rok 2019 
 

 

1. Právní forma: Právnická osoba(pobočný spolek), která vede účetnictví (dříve podvojné účetnictví). 

 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti: Pobočný spolek zřízený za účelem zachování a rozvoje své kultury a 

základních prvků své identity, zejména jazykové tradice a kulturního dědictví. Cílem pobočného spolku  je 

také vyvíjet činnosti umožňující využití činnosti jazykového kapitálu při rozvíjení vzájemných česko-

maďarských vztahů. Předmětem činnosti je poskytování služeb podporující rozvíjení vzájemných česko-

maďarských vztahů. 

Organizace (spolek) byla zřízena Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem.  

Pobočný spolek Brno se samostatnou právní subjektivitou byl zřízena 12.12.2003 Krajským statistickým 

úřadem v Brně. 

Pobočný spolek  má vlastní jmění ve výši  333 984,01  Kč. 

 

2. Pobočný spolek  nemá zaměstnance v trvalém pracovním poměru, pouze na Dohody o provedení práce. 

Mzdové náklady činily 14 706,-Kč.                                                                                                   

3. Hmotný investiční majetek je pořizován úplatně a oceňován pořizovacími cenami. Odpisový plán není 

sestavován. Drobný hmotný investiční majetek byl při pořízení jednotlivě účtován na účet 028 a 088. 

Pořizovací cena se účtuje na vrub účtu 501. Účetní jednotka provádí 4x ročně inventarizaci stavu 

pokladny a k 31.12. inventarizaci stavu majetku. 

4. Účetní jednotka v roce 2019 nevytvořila žádné opravné položky k majetku. 

5. Účetní jednotka používá od 1.1.2004 při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu směnný kurs 

devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. 

6. Účetní jednotka může základ daně snížit až o 30%, max.o 1 mil. Kč, použije-li úsporu ke krytí nákladů 

souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. 

7. Účetní jednotka nemá vůči Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I, Příkop 

25 v Brně k 31.12.2019  žádné závazky. 

8. Souhrn všech pohledávek k 31.12.2019 činí                0,--  Kč 

Souhrn všech závazků k 31.12.2019 činí            20 000,--  Kč 

 

Souhrn všech dotací, které účetní jednotka obdržela v roce 2019 činí                  258 500,-- Kč 

- z toho od Magistrátu města Brna                               98 000,--   Kč 

                   Ministerstva kultury                                100 500,--   Kč 

                   Jihomoravského kraje                                42 000,--  Kč 

                   Maďarské republiky                                   18 000,-- Kč 

                   

Souhrn příspěvků k 31.12.2019 činí                                                                       40 740,--  Kč 

 z toho členské příspěvky                                40 740,--    Kč 

               

Všechny dotace byly dle pokynů uvedených organizací v řádném termínu vyúčtovány. 

 

 

V Brně dne 20.2.2020 

Zpracovala: Ing.Radmila Veselá 

Tel. 731466849    

 

 

                                                                                                           Ing. Monika Fazekas  

                                                                                                                 předsedkyně   

                                                                                                             pobočného spolku                                        


