
 

                                              Příloha účetní uzávěrky rok 2012 
 
 

       SLADOVNA PÍSEK o.p.s. byla založena 13.září 2006 Městem Písek za účelem  
zajištování a organizace kulturních a kulturně společenských služeb a činností, 
zejména provozu expozic v objektu Sladovny.  

                    Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským 
soudem v  Českých Budějovicích oddíl O, vložka 129 dne 13. září 2006. 
 
 

                     Hlavní činnosti SLADOVNY PÍSEK o.p.s.: 

- zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských služeb a činností, zejména 
provozu dvou stálých expozic i příležitostných výstav v objektu Sladovny,  

- zajištění správy a provozu budovy čp. 113 Velké náměstí včetně vstupního atria  

- zajištění a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností, včetně uměleckých 
dílen, kurzů a workshopů , 

- zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů 
města, občanských sdružení (založených podle zákona číslo 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů ve znění pozdějíších předpisů) a jiných subjektů,  

- poskytování informačních, servisních a agenturních služeb pro neziskový sektor 
a další fyzické osoby i právnické osoby,  

- vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona číslo 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů,  

- spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování výstavní, kulturní 
a kulturně společenské činnosti v rozsahu vymezeném účelem zřízení obecně 
prospěšné společnosti,  

- spolupráce, zajišťování a organizace služeb a činností vyplývajících z partnerských 
vztahů města Písku,  

 
 

                     Správní rada povolila vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu : 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 

Doplňková činnost nebyla v roce 2012 vykonávána. 
 
   
Ředitelem SLADOVNY PÍSEK o.p.s . byla do 31.1.2012 ing. Renata Skronská, od 1.2.2012 

do 31.7.2012 Mgr. Roman Dub, od 1.8.2012 dosud MgA. Tereza Dobiášová. 

Je zřízena Správní rada společnosti a Dozorčí rada společnosti. 

Jediným zakladatelem je Město Písek se sídlem v Písku, Velké náměstí 14, IČ 00249998. 

 

 



Účetnictví je vedeno dle Zákona č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky 
č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Opatření č.j. 283/76 102/2000 ve znění 
pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č.504/2002, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

K zajištění své činnosti má společnost od Města Písku v pronájmu budovu Sladovny. 

 

Společnost nemá  žádné podíly jiných účetních jednotek. 

 

K datu účetní závěrky nemá společnost po splatnosti žádné závazky na sociální a 
zdravotní zabezpečení a daňové nedoplatky.  

 

Společnost nevlastní žádné akcie ani majetkové cenné papíry. 

 

V evidenci není žádný závazek s dobou splatnosti delší než pět let. 

 

Společnost nemá žádné závazky nezachycené v bilanci. 

 

Hospodářský výsledek roku 2012 

v tis. Kč 

 

 Výnosy: Hlavní činnost        9 604 

   Doplňková činnost            0 

   Celkem      9 604 

 

 Náklady: Hlavní činnost      9 442 

   Doplňková činnost            0 

   Celkem      9 442 

 

 

 Zisk/Ztráta Hlavní činnost         162 

   Doplňková činnost           0 

   Celkem         162 

 

 

 



Průměrný evidenční počet zaměstnanců   11  
 Z toho - řídící         1 

 

Mzdové náklady   3121 

Zákonné sociální pojištění    991 

Zákonné sociální náklady      15 

Celkem osobní náklady  4127 

 

Žádný z členů statutárních a kontrolních orgánů není zaměstnancem společnosti. 

 

Společnost nevyplatila žádné odměny členům statutárních a kontrolních orgánů. 

 

Společnost neuzavřela obchodní smlouvy s osobami, v nichž mají účast členové 
statutárních a kontrolních orgánů. 

 

Společnost neposkytla zálohy ani úvěry členům statutárních a kontrolních orgánů. 

 

Výpočet zisku a ztráty není ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku. 

 

Základ daně z příjmu z výnosů podléhajících dani z příjmu vždy je  162 tis. Kč, nevznikla 
tudíž žádná daňová povinnost. 

 

 

Drobný neodpisovaný majetek činí 1.678.273,- Kč 

 

 

Významné položky rozvahy 

    Poč. stav  Změna   Konečný stav 
    tis.Kč   tis.Kč   tis.Kč 

Vlastní jmění      228       -11      217 

Nerozdělený HV    -451        325     -126 

HV před zdaněním           162 

HV po zdanění           162 

Přijaté dary 

 

NEBYLY 

 

 

 



Přijaté granty: 

 

 Jihočeský kraj Cyklus výstav Ilustrátoři dětem   30.000,-  

    135 let Jihočeského ateliéru    20.000,-- 

     

 CELKEM         50.000,-- 

  

    

 

Provozní příspěvek Města Písku: 

      

    Na provoz Infocentra  240.000,-- 

    Na provoz KDM   650.000,-- 

 

 

Veřejné sbírky - nebyly realizovány. 

 

 

V Písku dne 29. května 2013 

 

 

 

 

     MgA. Tereza Dobiášová, ředitelka společnosti 


