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Komentář k nákladům a výnosům
Běžné náklady

Mezi běžné náklady patřily poplatky za cloudové uložiště a účet za tele-
fon.

Cloudové uložiště využíváme na archivaci důležitých dokumenetů a jako 
zálohu na pro životně důležité soubory. Poplatek za jeho využití činí 2 do-
lary. Částka přepočítaná na koruny se postupně zvyšovala kvůli oslabující 
koruně.

Telefon je využíván na kontakty se zdroji našich zpráv a reportáží a na 
kontakty s úřady. Minimální měsíční poplatek činí 134,- Kč. 

Mimořádné náklady

Mezi mimořádné náklady patřil účet za SEO a za aplikaci pro online pře-
nosy.

SEO se týká lepšího nalezení webu ve webových vyhledávačích. Za mimo-
řádnou slevu byla provedena celá řada věcí.

Aplikace za online přenosy byla využita během každoroční konference Bil-
derberg na začátku června.

Výnosy

Výnosy tvořily převážně zisky z reklam na webu a dary čtenářů. 

Ze zisků z reklam je ale nutno také vydat jistý podíl na správu webu. Z 
celkové částky zůstává 60 procent.

Samostatnou kapitolou jsou DMS. Ty podléhají zúčtování až po dosažení 
částky 1000,- Kč po odečtení provizí operátorů.
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Výnosy
Dary                                                              50
Zisky z reklam                                        2319,89
Ověřovací částka pro Google AdSense*     9,66 

Počet dárců: 1

Leden 2015

Náklady
Telefon                                                       134
Cloudové uložiště                                     58,85
Provize z reklam                                         930

Výnosy      2379,55
Náklady     1112,55

Bilance

Poznámky

* Google zasílá malé částky pro ověření pravosti reklam-
ního účtu

ZISK 1257,-

Přehled nákladů a výnosů
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Únor 2015
Výnosy

Dary                                                           728,71
Počet dárců: 3

Náklady

Telefon                                                       134
Cloudové uložiště                                     59,50
SEO *                                                         3000

Výnosy        728,71
Náklady      3193,50

Bilance

Poznámky

* Šlo o služby odborníka na optimalizaci webu pro webo-
vé vyhledávače - linkbuild, přihlašení webu do webových 
katalogů, optimalizace klíčových slov, PR články

ZTRÁTA 2484,79,-
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Březen 2015
Výnosy

Dary                                                             50

Počet dárců: 1

Náklady
Telefon                                                       134
Cloudové uložiště                                     64,01
Náklady na Facebooku*                            7,38

Výnosy           50
Náklady      205,39

Bilance ZTRÁTA 155,39,-
Poznámky

* Jednalo se o soukromou zprávu na sociální síti Fa-
cebook. Pokud nemáte danou osobu zařazenou mezi 
přáteli, můžete ji napsat soukromou zprávu, ale ne-
zobrazí se ji to mezi hlavními zprávami. Pokud ovšem 
zaplatíte malý poplatek, zpráva se dané osobě zobra-
zí. Šlo o osobu, která byla součástí jedné reportáže.
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Duben 2015
Výnosy

Dary                                                             50
Počet dárců: 1

Náklady
Telefon                                                       168
Cloudové uložiště                                      63,18
Náklady na Facebooku *                            7,38

Výnosy            50
Náklady       288,56

Bilance ZTRÁTA 238,56,-
Poznámky

* Jednalo se o soukromou zprávu na sociální síti Face-
book. Pokud nemáte danou osobu zařazenou mezi přá-
teli, můžete ji napsat soukromou zprávu, ale nezobrazí 
se ji to mezi hlavními zprávami. Pokud ovšem zaplatíte 
malý poplatek, zpráva se dané osobě zobrazí. Šlo o oso-
bu, která byla součástí jedné reportáže.
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Květen 2015
Výnosy

V tomto měsíci nebyly žádné výnosy

Náklady
Telefon                                                       140
Cloudové uložiště                                     59,01
Cestovné *                                                 156

Výnosy            0
Náklady       355,01

Bilance ZTRÁTA 355,01,-
Poznámky

* Jednalo se o cestovní náklady na rozhovor s europo-
slancem Pavlem Pocem
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Červen 2015
Výnosy

Zisky z reklam                                         2123,21

Náklady
Telefon                                                       134
Cloudové uložiště                                     59,26
Online reportáž *                                   1215,24

Výnosy          2123,21
Náklady         1408,50

Bilance ZTRÁTA 714,71,-

Poznámky

* Šlo o náklady na provoz webové aplikace Cover It Ali-
ve při online reportáži konference Bilderberg Group v 
Tyrolsku
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Přehled DMS

Přehled DMS je samostatnou kapitolou, protože přijáté dárcovské zprávy 
podléhají vyúčtování až po dosažení hranice 1000,- Kč a po odečtení pro-
vizí operátorům.

Čisté výdělky za 1. pololetí roku 2015
Leden                                 368
Únor                                     7
Březen                                  0
Duben                                   0
Květen                                  0
Červen                                 45

Bilance 420,-
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