
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
(dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

1.  PŘEHLED ČINNOSTÍ  VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S UVEDENÍM VZTAHU          
K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 
- § 21, odst. 1, písm. a) 

Druh obecně prospěšných činností  SLADOVNA PÍSEK o.p.s. dle platného výpisu z rejstříku v roce 2010 :
- zajištění kulturních a kulturně společenských akcí (stálých a příležitostných výstav)
- zajištění správy a provozu budovy včetně atria
- zajištění a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností
- zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivitobčanů a občanských sdružení
- poskytování informačních, servisních a agenturních služeb pro neziskový sektor
- vydávání neperiodických publikací
- spolupráce při zajišťování kulturních a kulturně společenských činností 
- spolupráce, zajišťování a organizace služeb a činností z partnerských vztahů města Písku
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V roce 2010 naplňovala SLADOVNA PÍSEK tento druh obecně prospěšných činností aktivitami: pořádání výstav, 
uměleckých projektů (i mezinárodních), pořádání workshopů, koncertů, zajišťování besed a přednášek, atd. Věcnou náplň 
těchto činností popisuje výroční zpráva v této kapitole 1. Doplňkovou činnost tvořil jen prodej drobných předmětů a knih.

1. A.  VÝSTAVY, PROJEKTY

Z roku 2009 pokračovaly do roku 2010 tyto výstavy:
Na společné cestě: Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou (do 17. 1.) – Vysoké trámy
Vítězslava Klimtová: Pohádková země česká (do 17. 1.)  - Malá galerie
Josef Lada (do 31. 1.) – Nízké trámy
V roce 2010 byly v dramaturgii SLADOVNY PÍSEK uvedeny následující výstavy:

1. Věra Krumphanzlová + Václav Michálek: POEZIE ZEMĚ A VODY                                
14. 1. - 28. 2. 2010, Bílé trámy 

Výstava Věry Krumphanzlové a Václava Michálka ke 100. výročí narození básníka Františka Hrubína.                                                                                                                                
Václav Michálek  se narodil  v roce 1963 v Praze. Od roku 1999 se specializoval jako profesionální potápěč na 
fotografování a filmování pod vodní hladinou na českých i moravských přehradních nádržích a lomech. Později přišlo na 
řadu i moře. „Poznávám, že fotografii jednoho místa lze zachytit stokrát a pokaždé jinak. Snímky barevně neupravuji, 
nijak nepřetvářím, pouze ladím kontrast. Snažím se zachytit opravdovou atmosféru, jak ji vidím a jak ji namalovala 
sama příroda. A někdy to jsou obrazy přímo abstraktní."  Věra Krumphanzlová, akademická malířka, narozena 
6. prosince 1946 v Praze. Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě a v Praze (SUPŠS a VŠUP). Podílela se na čs. 
francouzském celovečerním kresleném filmu "Divoká planeta", pracovala v rozhlase, v televizi, jako výtvarná redaktorka 
několika deníků a časopisů. Ilustrovala cca 30 knih a učebnic. Žije a pracuje v Praze.
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2.          Petr Dillinger (1899-1954): Ilustrace 

20. 1. - 21. 2. 2010, Bílé trámy

Výstavu zahájil syn Petra Dillingera, pan Ivan Dillinger, který výstavu také zapůjčil. Petr Dillinger (*17. 9. 1899, Český 
Dub pod Ještědem - † 24. 4. 1954, Praha) akademický malíř a grafik, profesor uměleckých škol. Petr Dillinger nejprve 
studoval na vinohradském reálném gymnáziu, ale již v  roce 1916 přestoupil na Uměleckoprůmyslovou školu, kde byl 
žákem prof. J. Schussera a Fr. Kysely. Škola mu dala dobré základy kresby a malby a měla vliv na jeho budoucí knižní a 
grafickou tvorbu. V  centru jeho zájmu byla volná grafika, kde jej upoutal dřevoryt, pak teprve lept, ve figurálních 
kompozicích znázorňoval prosté lidi. V posledních letech života se věnoval výhradně grafice a knižní ilustraci 

3. Dušan Blažek - Ženy 

21. 2. 2010 - 28. 3. 2010, Vysoké trámy    

Akademický malíř Dušan Blažek (*1963 v Piešťanech, Slovensko). Vystudoval Akademii výtvarných umění, působil jako 
výtvarník ve Slovenské televizi, od roku 1990 je na „volné noze“. Věnuje se malbě plastice, knižní ilustraci, komiksu, 
kreslenému humoru, karikatuře nebo dětské ilustrace. Výstava ve Vysokých trámech byla věnována kráse ženského těla 
z pohledu malíře Dušana Blažka.
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4. Lucie Dvořáková: Ilustrace 

25. 2. - 4. 4. 2010, Malá galerie

Lucie Dvořáková(*30. 5. 1959, Praha) patří mezi naše nejlepší současné ilustrátory knih pro děti. Spolupracuje s 
nakladatelstvími Albatros, Brio, Don Bosco, Fragment, dále s časopisy Sluníčko, Mateřídouška a Betynka, a rovněž s 
Českou televizí. 
Výstava nám představila známé dětské postavičky, které Lucie Dvořáková ilustrovala – např. skřítka Františka ze země 
Fanfárie, který provází naše nejmenší děti již řadu let.

 5. Vladimír Nosek a Juraj Hovorka: Imprese  
4. 3. - 11. 4. 2010, Bílé trámy

Společná výstava slovenského a českého umělce.
Juraj Hovorka (nar. 1926) Významný slovenský sochař širokého spektra tvůrčích aktivit, žije a pracuje v Bratislavě. 
Jeho umělecká činnost zahrnuje komorní a volnou plastiku, reliéfní tvorbu, kresbu, malbu, grafiku a šperk, dále pak 
realizace v architektuře (interiér a exteriér veřejných prostranství) a solitéry v přírodním prostředí. Je členem Slovenské 
výtvarné unie. Tvorba ak. sochaře Juraje Hovorky v sobě odráží mnohé variace téma ženy (figura, portrét, torzo), 
inspirace čerpá v historii, současnosti i vize budoucnosti od Egypta, antické mytologie, biblických motivech Starého i 
Nového zákona, poselstvích inspirovaných křesťanskou kulturou až k historickým osobnostem novověkého a současného 
Slovenska. Vladimír Nosek (nar. 1959),  je autodidakt s mnoha zkušenostmi z různých výtvarných ateliérů. V minulosti 
se věnoval především návrhům a výrobě loutek marionet, v posledním desetiletí pak olejomalbě, plakátům a drobným 
kresbám. Významnou součástí umělecké tvorby Vladimíra Noska jsou koláže. Jejich technika místy prozrazuje inspiraci 
avantgardním uměním první poloviny 20. století. V roce 2008 získal jednu z hlavních cen na mezinárodním festivalu 
Czech art festival v Českých Budějovicích. 

 

6. Zuzana Hutňanová: Malba 
5.3. - 11. 4. 2010, Bílé trámy

Zuzana Hutňanová (*26. 7. 1959)
Věnuje se malbě, keramice a kresbě. Je autorkou knížky Tvoříme s dětmi - výtvarné povídání s dětmi předškolního věku 
(MF 2004). V roce 2005 vydala v nakladatelství Drvoštěp sbírku básní s vlastními ilustracemi Třetí svíce (nominace na 
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Cenu Magnesia Litera) a o rok později výtvarně básnické diptychy Pohyby očí.  Žije v Dobříši, pracuje v Památníku Karla 
Čapka ve Staré Huti jako průvodkyně a výtvarnice, organizuje akce památníku pro veřejnost.

7. Příběh setkání člověka, přírody a vesmíru, 1. astrologická výstava

6. 3. - 11. 4. 2010, Vysoké trámy

První astrologická výstava - Příběh setkání člověka, přírody a vesmíru. Příběh první (astrologický) - provedl diváka 
formou komiksu, koláže a krátkého textu základy astrologie. Seznámí s významem zvěrokruhu, domů, planet aspektů a 
dalších pojmů symbolického jazyka astrologie. Příběh druhý (historický) - vypravuje o rozvíjení astrologie na území Čech a 
Moravy od dob Bójů a Slovanů až po současnost. Seznamuje s ukázkami historických astrologických vyobrazení a knih, s 
panovníky, kteří naslouchali astrologii, přibližuje vzdělance, kterým astrologie učarovala, i umělce a státníky, kteří se 
nebáli astrologii používat. Příběh třetí (estetický)- zavádí návštěvníka do krajiny výtvarných prací samotných astrologů. 
Ke shlédnutí  jsou obrazy, grafiky, perokresby, textilní objekty a modely, skleněné objekty, dřevěné artefakty a fotografie 
inspirované astrologií. Děti si užijí astrologické hry a skládanky.

8. Všechny barvy duhy - žijeme tu mezi vámi + Luděk Fiala - Dřevěné autorské hračky
17. 3. – 11. 4. 2010, Nízké trámy

Denní a týdenní stacionář Duha, poskytovatel sociálních služeb osobám s  mentálním nebo kombinovaným postižením, 
kteří se nám představili se svými obrazy, keramikou, tkanými věcmi.  Luděk Fiala - základní charakteristika autorových 
hraček spočívá v polostavebnicovém systému, umožňujícímu dítěti v přirozené spolupráci s dospělými, rodiči atd. vytvořit 
počtem sice omezenou, ale zato tvarově konkrétní škálu odvozených variant ze základního vzoru jediné hračky. V 
posledním desetiletí se věnuje rozměrnějším, mechanicky odolným hračkám z nebarveného dřeva, které jsou vhodné pro 
hru i v exteriéru a na pískovišti. Často se u nich objevuje více funkcí najednou např. ve spojení s nábytkem, jako dekorace 
obytných prostor apod. Všechny hračky si autor vyrábí sám, poloručně a tak je každá z nich originálem. Jsou 
zhotovovány pro vlastní uspokojení a pro radost nejbližšího zázemí.
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9. 13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

17. 4. - 16. 5. 2010, Vysoké, Nízké a Bílé trámy

Po přípravných seminářích v Polici nad Metují, Kopřivnici a Písku proběhlo 13. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a 
mládeže PÍSEK 2010, kterou z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádal NIPOS-ARTAMA, ve 
spolupráci s o.p.s. Sladovnou Písek, STD, VÚP Praha a AVP.

Tématem letošní přehlídky byla KOMUNIKACE  MEZI VÝTVARNOU  VÝCHOVOU A VÝTVARNÝM UMĚNÍM. Tomu jsme se 
také věnovali na všech přípravných seminářích. Propozice najdete v Kormidle 1/2010, na stránkách www.artama.cz  a  
http://www.vytvarneprehlidky.cz/

10. 55 x Boris Jirků ...nejen ilustrace 
8. 4. - 9. 5.2010, Malá galerie

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti , Akademii výtvarných umění. Nyní vede ateliér figurální kresby, 15 let působil na Vysoké 
škole  umělecko-průmyslové v Praze. Nyní působí jako pedagog v Ústavu umění a designu Západočeské univerzity 
v Plzni. Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektuře. 
Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

11. Zdeněk Smetana - Ilustrace a film -výstava k 85. Narozeninám
13.5. - 27. 6. 2010, Malá galerie

Zdeněk Smetana (*1925, Praha) - malíř, scénárista, režisér
 Za německé okupace, po uzavření vysokých škol, studoval výtvarné umění u soukromých pedagogů. Po válce, roku 1946, 
začal spolupracovat s kresleným filmem Bratři v triku, kde byl Jiří Trnka uměleckým vedoucím. V tomto studiu vznikla 
„česká škola“ animovaného filmu. Jejím typickým znakem byla vyváženost neomšelých výtvarných projevů s hodnotným 
dramaturgickým obsahem. U Zdeňka Smetany nastala ideální situace, kdy výtvarník je současně autorem námětu, 
scénáře i režisérem. Jeho filmy získaly řadu ocenění doma i v zahraničí. V šedesátých letech převážně točí filmy pro děti, 
které promlouvají již k několika generacím. Jsou to Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček, Kubula a Kuba Kubikula, Béďa 
rošťák, Štaflík a Špagetka, Radovanovy radovánky, Malá čarodějnice, Skřítek Racochejl. Smetana vytvořil cca 400 
filmů, z nich 4 celovečerní, kreslené seriály ho přivedly k novým úkolům v oblasti knižní ilustrace. Ilustroval cca 50 knih, 
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v nichž jsou všudypřítomné osobité rysy jeho výtvarného přístupu. Tvůrce je svým založením malířem a grafikem, kterému 
kromě ilustrací, animovaný film dává možnosti vyjadřovat dramatické děje a lidské city. Po mnoha letech vzniku jsou jeho 
filmy stále živé a jejich hodnoty svádějí boj proti hrubosti a nemorálnosti některých současných trendů.

  

12. Povedlo se... 
18.5. - 6. 6. 2010, Bílé trámy

Výstava prací absolventů kurzů „Letních a zimních výtvarných dílen“ ve Sladovně. Již potřetí představujeme veřejnosti 
výsledky práce z výtvarných dílen ve Sladovně výstavou Povedlo se... Část toho, co se během jednoho roku vytvořilo v 
dlouhodobých a víkendových kurzech, si mohou návštěvníci prohlédnout v Bílých trámech Sladovny do 6. června 2010. 
Jelikož témata dílen jsou různorodá, stejně pestrá je i výstava samotná. Sklo, dřevo, barvy, textil, kov, papír a kůže, to 
jsou materiály, ze kterých se v dílnách Sladovny tvoří a vznikají mnohdy díla profesionální úrovně.

 

13. TOURPROPAG 2010  14. ročník Národní přehlídky propagačních materiálů
25. 5. – 6. 6. 2010, Nízké trámy

Tourpropag 2010 byl již 14. ročníkem vrcholné celostátní soutěže propagačních materiálů měst a regionů. Oceněné 
materiály bylo možno ve Sladovně shlédnout do 6. června 2010.

14. MARTINA SKALA: ILUSTRACE 
6. 6. - 1. 8. 2010, Nízké trámy

Výtvarnice a prozaička Marina Skala se narodila 25. března 1958 v Praze v rodině architekta a muzejní pracovnice. 
Její bratr David je hudebník, zakladatel skupiny Psí vojáci. Významný vliv na Martinu Skalu měli i prarodiče: babička 
historička umění a dědeček historik . K tvůrčí práci Skala směřovala již za středoškolských studií: po šesti měsících na 
gymnáziu přestoupila na pražskou Hollarovu výtvarnou školu. Po maturitě pokračovala ve studiu historie na Filozofické 
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fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala 1981 a o rok později získala doktorát obhajobou práce z oblasti starších 
českých dějin. O Vánocích 1983 se Martině Skale podařilo vycestovat do Paříže a do vlasti se již nevrátila. V Paříži 
Martina Skala spolupracovala s filmovým architektem Pierrem Guffroy na filmech režírovaných Romanem Polanskim, 
Milošem Formanem a dalšími. I v emigraci ale trvale udržovala kontakt s českým kulturním prostředím. Do Česka znovu 
zavítala až po osmi letech, v roce 1991. Trvale žije ve Spojených státech.

15. ILUSTRACE  JAROSLAVA  ŠERÝCH  DĚTEM  SVĚTA
10. 6. - 1. 8. 2010, Bílé trámy

 (*27. 2. 1928, Havlíčkův Brod) - malíř, grafik, ilustrátor. Vystudoval AVU v Praze u Vlastimila Rady, Vladimíra Pukla a 
Vladimíra Silovského. Výstava věnována jak dětskému, tak dospělému návštěvníkovi. Provází nás ilustrace např. 
z  dětských knížek Li Čhao-weje: Dcera dračího krále, bratří Grimmů: Pohádky, Zlaty Černé: Japonské pohádky a řada 
dalších krásných ilustrací.

16. ŠEST SLOVENSKÝCH GRAFIKŮ 
1.7. - 8. 8. 2010, Malá galerie

Výstava nám představila grafiky šesti předních slovenských autorů : Robert Brun, Albín Brunovský, Daniel Brunovský, 
Vladimír Gažovič, Peter Kľúčik, Alexej Kraščenič.
Kurátorem výstavy byl akademický malíř Daniel Brunovský, se kterým naše galerie spolupracuje i na dalších výstavách.
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17. TOMÁŠ BÍM: NA CESTĚ
12. 8. - 3. 10. 2010, Malá galerie

Tomáš Bím se narodil 12. 11. 1946 v Praze. Je autodidakt a vyučil se knihtiskařem. Působí jako malíř, grafik a ilustrátor. 
Samostatně vystavuje od roku 1976. Zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí. Absolvoval studijní pobyty v Anglii, 
Dominikánské republice, Francii, Hawai, Holandsku, Jugoslávii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Izraeli, 
Španělsku, Thajsku a USA. Ilustroval desítky knih, spolupracuje s řadou časopisů. Je členem SČVU a Hollar. Žije a pracuje 
v Praze.

 

18. Jaroslava Pešicová + František Štorek: JUBILEUM
27. 8. – 26. 9. 2010, Vysoké trámy

Malířka a grafička Jaroslava Pešicová se narodila 30. 12. 1935 v  Praze, kde žije a pracuje. V letech 1950-1954 
studovala na Státní grafické škole, později na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, v letech 1954-1960 v ateliéru 
malby na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. M. Holého, absolvovala v ateliéru monumentální tvorby u prof. V. 
Sychry návrhem mozaik pro Státní ostravské divadlo. Provdala za sochaře Františka Štorka, se kterým tuto  společnou 
výstavu připravovala.  Věnuje se kresbě, grafice a návrhům pro textilní tvorbu.

19      ZLATÁ STUHA 2010 - To nejlepší z ilustrace za rok 2009

5. 8. - 29. 8. 2010, Nízké trámy 

Výstava je pořádána ve spolupráci s Klubem ilustrátorů dětské knihy. Vernisáž výstavy 5. 8. 2010 za přítomnosti členů 
Klubu ilustrátorů dětské knihy – Tomáše Řízka, Barbory Kyškové, Evy Sýkorové – Pekárkové.

20. SVĚT PIVA 2010

1. 7. - 22. 8. 2010, Vysoké trámy

Sladovna Písek o. p. s. a Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Písek pod záštitou starosty a za finanční podpory Města 
Písku uspořádali na výstavu pivovarských artefaktů z 205 zemí světa. Výstava byla věnována historii vaření piva, 
současnému stavu českých pivovarů, pivu ve světě, slovenským pivovarům atd.
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21.  JAROSLAV J. HÜBL – MĚSTO MÉ CHODEC

4. 8. - 29. 8. 2010, Bílé trámy 

Město mé chodec – výstava fotografií píseckého fotografa, která nám ukáže krásná zákoutí Písku s jeho obyvateli.

 22.      CARTOON MEETING POINT PÍSEK
3. mezinárodní setkání evropských karikaturistů v Písku na téma „Vezmi tužku – postav dům“
4. 9. – 26. 9. 2010, Nízké trámy

Slavnostní vernisáží byla 4. září zahájena ve Sladovně výstava prací účastníků 3. evropského setkání karikaturistů. 
Výstava 80 kreseb na téma „VEZMI TUŽKU, POSTAV DŮM“ je doplněná ještě průřezovou výstavou k 20. výročí založení 
České unie karikaturistů. K vidění jsou zde rovněž zvětšeniny kreseb, které autoři věnovali Sladovně jako svoji podporu 
tomuto kulturnímu prostoru a jejich autorské kresby na okna, které vznikly během sobotního odpoledního kreslení na 
nádvoří za přítomnosti veřejnosti. Velkému zájmu se těšila i soutěž v portrétní karikatuře, která byla vyhlášená pro 
veřejnost a malování dětských „perníčků“. Doslova v obležení byl zájemci o získání vlastní karikatury Břetislav Kovařík . 
Příjemnou atmosféru doplnila hudbou skupina Dixie Old Boys a průvodním slovem Vlasta Korec. Výstava je prodejní a 
potrvá do 26. září. Interní soutěž o nejlepší ztvárnění zadaného tématu, kterou mezi sebou přítomní vyhlásili, vyhrál v 
tajném hlasování český karikaturista Jiří Koštýř. Odměnou mu byla zajímavá cena z dílny píseckého uměleckého kováře 
Jana Bajera.
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23.      XII. TRIENÁLE EX LIBRIS CHRUDIM 2009-2008

2. 9. – 26. 9. 2010, Bílé trámy

Přehlídka současné tvorby ex libris ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze - Kabinetem ex libris 
Chrudim. Slovo "ex libris" pochází z latiny a znamená "z knih". Jedná se o knižní značku obsahující název "ex libris", jméno, 
monogram nebo erb majitele vyjadřující jeho vztah ke knize.   Vlepuje se do knih. Tyto značky se objevovaly již ve 
středověku, např. ve středověkých rukopisných kodexech. Tvůrci byli především přední umělci   (A. Dürer, L.Cranach aj.). 
Moderní české ex libris se vyvíjí od roku 1868, kdy Josef Mánes vytvořil ex libris pro rytíře Vojtěcha Lannu. Mezi tvůrce 
ex libris patřili i další významní čeští umělci: Alfons Mucha, Max Švabinský, V. Preissig nebo Mikoláš Aleš. Na tuto tradici 
navázali i současní čeští umělci: Eva Hašková, M. Houra, Josef Liesler, J. Pileček, V. Suchánek a mnoho dalších.

24.     PETR BAŠTÝŘ – ZLOMKY
2. 9. – 29. 9. 2010, Bílé trámy

Výstava fotografií mladého nadějného fotografa nás zavede i do prostředí divadla, kde si pohrává s barvou světel, a kde 

také pracuje.  Některé z jeho fotografií doprovází i vlastnoručně napsané básně.

25.     VŠECH ŠEST POHROMADĚ – výstava prací studentů SUŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově

 2. 10. – 31. 10.2010, Bílé trámy I. + II.

Výstava nám představila práce studentů uměleckoprůmyslové školy z oblasti: užitá malba, kamenosochařství, grafický 

design, výtvarné zpracování keramiky, užitá fotografie a media, scénická a výstavní tvorba.

26. INTERSALON – AJV 2010

5.10. – 31.10.2010, Vysoké trámy, Nízké trámy

14. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška Asociace jihočeských výtvarníků je profesním 

sdružením výtvarných umělců se sídlem v Českých Budějovicích, které tvoří jeho umělecké i organizační centrum. 

V současné době tvoří AJV 52 členů. Společné sdružování umělců má v jižních Čechách hlubokou  a významnou tradici, o níž 

vypovídá i historie naší organizace. Důležitým fenoménem je možnost konfrontace nejrůznějších výtvarných směrů, oborů, 

cílů a snah. AJV oživuje současnou výtvarnou scénu pořádáním celé řady pozoruhodných, nejen členských výstav. 
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27.  JAN KUDLÁČEK - JIHOČESKÁ POHÁDKOVÁ BLATA

7. 10. – 21. 11. 2010, Malá galerie

Výstava ilustrací předního českého ilustrátora dětských knížek. Jan Kudláček (*1928 Dolní Dubňany na Moravě) - 
akademický malíř a grafik, studoval na Státní grafické škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Zabývá se malbou 
a grafikou, těžiště jeho práce však spočívá v ilustraci především dětských knih. Za ilustraci byl mnohokrát oceněn doma i v 
zahraničí. Zúčastnil se desítek zahraničních a domácích výstav. Žije a pracuje v Praze.

28.     Fotovýstava ze soutěže  „Písek a Deggendorf očima dětí 2010“

3. 11. – 24. 11. 2011, Bílé trámy 

Pořádáno Společností pro česko – německou spolupráci Písek o. s., Skupina TeriFoto Sokola Písek a Deutsch-Tschechisches 
Kontaktbüro der Deggendort Stadthallen.

29.     RADOMÍR POSTL – GRAFIKOVO TĚKÁNÍ

4.11. – 5.12.2010, Nízké trámy

Výstava nám představila plakáty, které Radomír Postl během svého života vytvořil. Radomír Postl (*1939 v Počátkách) 
žije a pracuje v Českých Budějovicích. Studoval na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze a na Výtvarné škole v Praze. 
Pracoval jako dělník na pile, tiskárenský grafik, učitel v učilišti, výtvarník ve svobodném povolání. Věnuje se především 
grafice (kresba, dřevoryt), grafickému designu (plakát, značka, logotyp, potravinářský obal, úprava knih, typografie) a 
fotografii. Zastoupen v Moravské galerii Brno, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Muzeu plakátu ve Varšavě, Musée 
des beaux-arts v Belgii, Lincoln Center Colorado State atd. Je členem Asociace jihočeských výtvarných umělců.

30.     KAREL ZEMAN -  PLAKÁTY A VZPOMÍNKY

10. 11. – 10. 12. 2010, Vysoké trámy

Jedinečná výstava fotografií, dobových dokumentů z archivu rodiny Karla Zemana, které zapůjčila Ludmila Zemanová a 

originálních plakátů k  filmům Karla Zemana ze sbírek Pavla Rajčana. Karel Zeman se narodil 3. listopadu 1910 v 

Ostroměři. Působil jako český filmový režisér, loutkář, animátor a reklamní grafik . Vystudoval obchodní školu a kurs 

reklamního kreslení. Od roku 1943 začal profesionálně pracovat ve filmových ateliérech ve Zlíně. Nejvíce ho proslavil film 

Cesta do pravěku. Mezi jeho nejznámější filmy patří Vánoční sen (1946), několik filmů o panu Proukovi, Král Lávra (1950), 

Cesta do pravěku (1955), Baron Prášil.
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31.      VLADIMÍR TESAŘ – CELÝ ŽIVOT V KRESBĚ „z cest“

26. 11. 2010 – 2. 1. 2011, Malá galerie

Výstavu zahájil profesor Ivo Kořán Vladimír Tesař (*20. 10. 1924, Praha - †12. 10. 2008, Praha) malíř, grafik, ilustrátor, 
scénický výtvarník a činný rovněž v animovaném filmu. Vystudoval AVU a AMU v Praze. Zakládal skupinu M 57. 
Ilustroval více než sto titulů tuzemské i zahraniční literatury. Výstava je věnována autorovým kresbám z cest.

32.     HANA TESAŘOVÁ – MALBA – KRESBY - GRAFIKA

26. 11. 2010 – 2. 1. 2011, Bílé trámy I. + II.

Výstavu zahájil profesor Ivo Kořán. Hana Tesařová se narodila 16. 5. 1968 v Praze. Po absolvování střední školy obchodní 
studovala fotografii, které se věnovala v letech 1983-1989. V letech 1990-1994 soukromě studovala kresbu a grafické 
techniky u ak. mal. Vladimíra Tesaře. Zabývá se kresbou, malbou a volnou i propagační grafikou. V grafických technikách 
zpočátku upřednostňovala linoryt a dřevořez, v posledních letech se věnuje i suché jehle a leptu. Její práce jsou zastoupeny 
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Členkou Sdružení pražských malířů.  Hostem výstavy Hany Tesařové byla 
Tereza Čermáková, která nám představila své šperky.

33.     Miloslav Jágr – Dětem

9. 12. 2010 – 23. 1. 2011, Nízké trámy

Vánoční výstava pro děti i dospělé plná známých ilustrací.

Miloslav Jágr (*8. 6. 1927, Semily - †23. 8. 1997, Praha). Malíř, ilustrátor, tvůrce kreslených filmů, scénický výtvarník, 
keramik. Vystudoval sklářskou školu, posléze vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kterou nakonec i vedl. Výtvarník velmi 
pracovitý, vždyť tvrdil, že všechno výtvarné umění je dobře zvládnuté řemeslo, oceněný především několikrát v zahraničí 
a to jak za ilustrační, tak filmovou tvorbu. Pod občasnou ironickou maskou se skrýval člověk nesmírně laskavý a citlivý, 
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který pomohl bezpočtu lidí. Děti jeho obrázkům rozumějí, nalézají v nich vtip, znalosti a spoustu zajímavých informací, žel 
dospělí tuto vlastnost a schopnost často ztrácí. 

Svým výrazem patří tento autor do řady výtvarníků,  jako jsou M. Aleš, J. Lada, A. Strnadel.                                                                                  

34.      Zuzana a Jiří Kubelkovi  POLOČAS ROZPADU

14. 12. 2010 – 23. 1. 2011, Vysoké trámy

Výstava věnována životnímu jubileu akademického malíře Jiřího Kubelky, který nám představil své obrazy společně 
s dcerou Zuzanou, která se vydala na uměleckou dráhu ve šlépějích svého otce. 

Zpracovala: Eva Rajtmajerová, úsek marketingu a produkce Sladovny Písek o.p.s.

1. B.  BESEDY, PŘEDNÁŠKY 

Besedy a přednášky konané v objektu SLADOVNA v roce 2010 byly pořádány Literárním klubem, Křesťanskou akademií a 
Městskou knihovnou Písek.
SLADOVNA PÍSEK o.p.s. se účastnila na těchto akcích jako spolupořadatel nebo “zajišťovatel” akce.
Počet uspořádaných besed:  9x Literární klub, 3x Křesťanská akademie, 3x Městská knihovna Písek.

1. C. KURZY, DÍLNY, WORKSHOPY, MALOVÁNÍ V PLENÉRU

V roce 2010 byly pravidelně uskutečňovány kurzy, dílny - každé úterý (drátování, výroba šperků) a čtvrtek (malování a 
pro absolventy kurzů skla a dřevořezby), dále bylo uspořádáno cca 12 workshopů, evidence těchto se dochovala pouze za 
2. pololetí roku 2010:

25. - 26.9.2010 Perly vinuté nad kahanem
9.  - 10.10.2010 Malba na hedvábí
23. - 24.10.2010 Knižní vazba
6.  -     7.11.2010  Papír a textil
20. - 21.11.2010 Knižní vazba
4.  -    5.12.2010 Tkaní na rámu
18. - 19.12.2010 Kreslení s Evou Sýkorovou

dále byly uskutečněny  workshopy:  VELIKONOCE VE SLADOVNĚ, CIPÍSKOVIŠTĚ, MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, ADVENT VE 
SLADOVNĚ a 2 kurzy Malování v plenéru.
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1.D.   DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V roce 2010 byl v této oblasti činnosti uskutečňován pouze prodej drobných upomínkových předmětů a knih v komisním 
prodeji. Výsledkem této činnosti (po zaúčtování mzdy jedné zaměstnankyně do nákladů) je ztráta - viz účetní závěrka 
roku 2010. 

2.  ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZHODNOCENÍ ÚDAJŮ V NÍ OBSAŽENÝCH  
- §21, odst. 1, písm. b)

Roční účetní závěrka tvoří přílohu Výroční zprávy, včetně předepsané Přílohy - komentáře k závěrce.

3.  VÝROK AUDITORA  K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
- §21, odst. 1, písm. c)

Ověření roční účetní závěrky provedla společnost INEKS, spol. s. r. o., se sídlem ve Strakonicích. Zpráva společnosti INEKS je 
uvedena v Příloze k Výroční zprávě.

4.  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH (TRŽBÁCH, VÝNOSECH), V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
- §21, odst. 1, písm. d) + e)

4.1.  PŘEHLED ROZPOČTOVANÝCH PŘÍJMŮ A JEJICH SKUTEČNOST

     Rozpočet  Skutečnost  Rozdíl
a)vstupné do expozic + kurzovné  875.000               460.146     - 414.854
b) příjmy z pronájmů     75.000   211.332   + 136.332
c) příjmy z prodeje     50.000     72.628   +   22.628
CELKEM                          1.000.000  744.106   - 255.894

ad a) - skutečnost 
- vstupné do expozic  289.400
- hromadné vstupné (školy)   39.840
- vstupné na ostatní akce    13.545   (které se vybírá pro pořadatele - a také se jim převádí)
- kurzovné    117.361
CELKEM     460.146

V roce 2010 expozice Sladovny navštívilo podle údajů pokladny (prodeje vstupenek) 7.585 návštěvníků expozic.
Podle sdělení zaměstnanců Sladovny vždy po konání akce, kde nebylo hrazeno vstupné např. (vernisáže, CIPÍSKOVIŠTĚ, 
VELIKONOCE VE SLADOVNĚ, apod.),  předávala recepční bývalému řediteli ručně psaný přehled o návštěvnosti. 
Jak už bylo popsáno v auditu města Písek, neexistují tyto údaje v účtárně společnosti, účetní je nikdy neviděla. Zřejmě 
zůstávaly údaje v rukou ředitele, který je nepředal nové ředitelce. 
Jediným doloženým  nesporným údajem o návštěvnících je tedy počet lidí, kteří zaplatili vstupné do expozic. Vstupné za 
besedy a přednášky, kde byl pořadatelem jiný subjekt než SLADOVNA se převádělo pořadateli, který z něj platil honoráře 
účinkujících (po odpočtu menší částky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním akce). 

ad b) - skutečnost
Tržby z pronájmů sálů (zajištění akce) jsou v účetnictví Sladovny vedeny na účtě 602002. Na tento účet však byla podle 
pokynu ředitele účtována i přefakturace energií na Prácheňské muzeum (vytápění muzejního sálu), tato částka za rok 
2010 činila 132.630,- Kč a zřejmě nebyla vůbec zahrnuta v rozpočtu tržeb. 
V květnu roku 2011 jsem si vyžádala kopii smlouvy od muzea (ve společnosti neexistovala, ekonom ji nikdy neviděl).  V 
roce 2011 jsme chybné účtování přefakturace energií opravili. V dalších letech budeme tuto “přefakturaci energií” 
sledovat samostatně a bude také obsažena jako příjem v návrhu rozpočtu na rok 2012. 
Do skutečnosti plnění rozpočtu v položce “pronájmy” patří i pronájmy vedené  na účtě 602006 - částka 21.310 (pronájem 
nádvoří, automatů, apod.)

ad c) - skutečnost
Příjmy z prodeje jsou uvedeny na účtě 602009 (částka 1.300 ) a na účtě 604001 (částka 71.328 ).
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Rozpočtované příjmy (tržby, výnosy) nebyly splněny, schodek je ve výši: - 255.894 a to i přesto, že sem byla zahrnuta 
částka 132.630 (za přefakturaci enrgií Prácheňskému muzeu), která podle mého soudu nebyla v rozpočtu na rok 2010 
vůbec uvedena. Schodek rozpočtu je tedy oproti  skutečnosti vyšší.

4.2.  PŘEHLED NEROZPOČTOVANÝCH (NEPLÁNOVANÝCH)  PŘÍJMŮ A JEJICH SKUTEČNOSTI

Výnosy z grantů              144.599 (691100)

Město Písek  (odkoupení kvízu - FA 0300080)                     357.000  (602005)

Město Písek (uhrazení soudních služeb Sladovně-Fenclová)        29.150  (602005)

poskytnutí vysílacích  práv ČT           32.400  (602007)

Přefakturace služeb, Drobné, ostatní položky (pojist. plnění, drobný dar,       183.203
     odpis DNHM z dotace)

CELKEM                          746.352

V podstatě lze konstatovat, že neplánované (nerozpočtované) výnosy byly uskutečněny v podstatě ve stejné výši jako 
plánované.  Tyto výnosy pomohly dokrýt ztrátu společnosti a profinancovat překročení rozpočtovaných nákladů. Nelze  
však s nimi počítat jako se stálými, opakujícími se příjmy. Situace společnosti podle mého soudu byla v roce 2010 velmi 
kritická a neuskutečněním příjmů od města Písek by znamenalo daleko vyšší ztrátu, než byla koncem roku vykázána.

Veškeré příjmy byly použity na krytí výdajů (financování nákladů) společnosti.  Náklady (výdaje) jsou podrobně popsány  v 
kapitole 6.  Výroční zprávy.

5.  VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ 
- §21, odst. 1, písm. f)

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. nemá žádné fondy.

6. STAV MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
- §21, odst. 1, písm. g)

Stav pohledávek a závazků společnosti je uveden v Příloze účetní závěrky.
Seznam majetku, pohledávek a závazků je uveden v Příloze  této Výroční zprávy.

  
7.  PŘEHLED VÝDAJŮ (NÁKLADŮ) V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ 
PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, PRO PLNĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ A NA VLASTNÍ ČINNOST - vč. nákladů na 
mzdu ředitele
- §21, odst. 1, písm. f)

Ekonomické údaje roční závěrky hospodaření (Výsledovky) - jsou předloženy v členění na:
- souhrnná výsledovka - za všechny činnosti     (ztráta:  - 176.456)

z toho:
- doplňková činnost - za prodej předmětů a knih   (ztráta:  - 118.820)
- hlavní a správní činnost        (ztráta:  -    57.635)   

Jak je uvedeno níže, největším problémem pro komentování výsledků - především nákladů společnosti -  je to, že skladba 
rozpočtu společnosti, který je předkládán městu Písek, neodpovídá účetní osnově společnosti. Nelze tedy jednoznačně podle 
stavů účtů doložit, zda byly konkrétní rozpočtované náklady překročeny či nikoliv - toto jde jednoznačně určit jen              
u některých skupin nákladů, které popisuji. 
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Lze tedy hodnotit výsledek hospodaření jako celek, nebo některé skupiny nákladů ve vztahu k plánovanému rozpočtu.

Tento nesoulad již vytkla společnosti SLADOVNA PÍSEK auditorka města Písek (v březnu roku 2011) a také vytkla to, že 
účetní  pracovnice společnosti vůbec nezná rozpočet, nesleduje vývoj čerpání rozpočtu v průběhu roku. 

Po důkladném seznámení se s účetnictvím společnosti roku 2010 musím konstatovat, že i kdyby účetní rozpočet znala, 
nebyla by bez “ruční evidence nákladů” schopná čerpání rozpočtu sledovat, ani ho koncem roku hodnotit.

Výše nákladů (výdajů) společnosti ovlivnila ztrátu za rok 2010, proto se v této kapitole - kromě nákladů - věnuji i 
komentování  ztráty společnosti a příčinám, které vedly k tomu, že v  roce 2010 skončila SLADOVNA PíÍSEK o.p.s. ve 
ztrátě :   - 176 tisíc Kč.

7. 1. ZTRÁTA ROKU 2010

Přestože byl  v jednotlivých měsících roku 2010 vykazován zisk společnosti, skončila společnost ke konci roku 2010 ve 
ztrátě  - 176.456,47.
.
Vykazování zisku ke koci jednotlivých měsíců bylo způsobeno tím, že společnost vystavovala faktury na město Písek (za 
kulturní služby) v předstihu - koncem měsíce na měsíc příští. Tím  účetně zdvojnásobila výnosy v každém měsíci, kromě 
posledního.  Proto se ztráta účetně “objevila”  až koncem roku.

Dále ovlivnilo výsledky jednotlivých měsíců to, že energie se  hradily zálohově a k jejich zaúčtování do nákladů došlo se 
zpožděním. Tento postup byl sice účetně správný, ale měsíční účetní závěrky nezobrazovaly skutečné náklady.  

7.2. CELKOVÁ (KUMULOVANÁ) ZTRÁTA Z PŘEDCHOZÍCH LET

K  31.12.2009 byla ztráta společnosti ve výši  1.168 tisíc.
 
V roce 2010 byla tato ztráta snížena o platby, které se netýkaly nákladů roku 2010, ale roku 2009. Celkem šlo o přijaté 
platby ve výši 884.030, v členění:

 
1) 734.033,- Kč (převod z města Písek 20.12.2010 - odstupné pí. Fenclová)   
2) 149.997,- Kč  (dofakturace katalogu Intersalon - Asociace jihoč. výtvarníků - FA 0300008)

Po odpočtu obou plateb a připočtení ztráty roku 2010 je celková (kumulovaná) ztráta společnosti k 31.12.2010 ve výši  
451 tisíc (viz rozvaha společnosti). 

7.3. NÁKLADY

Došlo k překročení rozpočtovaných nákladů  o 783.914.

Rozpočet:  8.883.000   skutečnost:  9.666.914.  

7.3.1.  MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI

Byly překročeny  MZDOVÉ NÁKLADY (včetně odvodů) o 386 tisíc.

rozpočet:    5.385.000    skutečnost:  5.770.548

Rozpočtované  mzdové prostředky by bylo možné teoreticky dodržet, kdyby smlouvy se zaměstnaci byly uzavřeny  jen 
na počet hodin, které vyžadoval provoz galerie a recepce: 
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- na sálové služby byly uzavřeny  smlouvy  na 308 hodin týdně, přitom pro zajištění  služeb  (6 sálů, 8 hodin denně, 6 dnů  
v týdnu) vyžadovalo jen  288 hodin.
- na pokladní (v recepci a šatně Sladovny) byly uzavřeny smlouvy na 120 hodin týdně, přitom zajištění služeb 6 dnů           
v týdnu x 2 pracovnice x 8 hodin vyžadovalo jen  96 hodin.

Za rok 2010 bylo uvedeným zaměstnancům (sálovým službám a recepčním-pokladním) vyplaceno podle existujících 
pracovních smluv o 2288 hodin více, než bylo nutné k zajištění provozu. Kromě toho byli najímáni další lidé na dohody         
o provedení práce (pracovní činnosti) na ty samé práce - např. recepční.  

Ke konci roku 2010 mělo mnoho zaměstnanců nečerpanou dovolenou roku 2010 (8 zaměstnanců ve výši 10 - 25 dnů)       
a u 3 zaměstnanců byla nečerpaná dovolená i z roku 2009.

Jak je uvedeno v Příloze účetní závěrky, členům Správní a Dozorčí rady v roce 2010 nebyly vypláceny žádné odměny.

7.3.2. SPOTŘEBA ENERGIÍ

rozpočet:  1.310.000   skutečnost: 1.083.055

V energiích byla oproti rozpočtu vykázána úspora. Je logické, že v této oblasti se musí plánovat v rozpočtu i určitá rezerva 
s ohledem na “nejistotu” cen energií a nepředvídatelnost počasí hlavně v zimním období.

7.3.3. NÁKLADY NA REVIZE A KONTROLY

Rozpočet:      443.000   skutečnost:  446.575

Na účtě 518011 byly zaúčtovány revize a kontroly v částce 421.087. K tomu je třeba přičíst částku zaúčtovanou na 
518003 -  25.488 (pravidelné - nutné revize a kontroly požárního systému).

K 31.12.2010 existovaly uzavřené smlouvy s dodavateli revizí, kontrol, pravidelných servisů na celkovou roční částku  
533 tisíc Kč. Na některé revize, kontroly, pravidelný servis byly uzavřeny duplicitně smlouvy se dvěma firmami na 
stejné práce - a také byly oběma firmám uhrazeny.  
K překročení rozpočtované částky nedošlo jen z toho důvodu, že ve druhé polovině roku 2010 se některé revize a kontroly 
neprovedly.

7.3. 4.  OSTATNÍ POLOŽKY NÁKLADŮ
Všechny ostatní skupiny nákladů  rozpočtu roku 2010 nelze vyhodnotit, neboť členění rozpočtu neodpovídá členění účetní 
osnovy,  lze jen vysledovat jednotlivé náklady (jako např. školení-poplatky banky - leasing automobilu, atd.).

Jako příklad lze uvést “OSTATNÍ SLUŽBY” - rozpočtované ve výši 671.000 a účetně vykázané ve výši 1.075.194.  Přitom na 
účtě “Ostatní služby - nerozlišené “jsou zaúčtovány služby, které jsou naopak v rozpočtu uvádeny samostatně, pod 
různými názvy: opravy a udržování, údržba nádvoří a zeleně, atd.

Nelze - bez vyhledávání jednotlivých faktur a jejich ručního sčítání - komentovat, které položky rozpočtu byly překročeny 
nebo kde došlo k úspoře.

Závěrem lze tedy uvést, že rozpočtované náklady byly v roce 2010 překročeny o: 783.914,- 

7.3.5. 
Bývalý ředitel SLADOVNY PÍSEK o.p.s. - Jiří Hladký slíbil předsedovi Správní rady i nové ředitelce (která nastoupila do 
funkce 1.2.2011), že Zprávu za rok 2010 zpracuje. Tento slib nesplnil a proto v  komentáři k výsledkům společnosti za 
rok 2010  nejsou uvedeny důvody, které vedly k překročení nákladů v jednotlivých položkách rozpočtu (ostatní náklady) a 
které by vysvětlovaly nutnost či zbytečnost vynaložení těchto nákladů v roce 2010, které by komentovaly důvody 
snižování počtu návštěvníků, apod.  Zpráva se tedy zabývá komentováním a rozborem údajů, které lze z dostupných 
materiálů a ekonomických výsledků vyhodnotit.
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8.  ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY, ZMĚNY VE SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY ČI ZMĚNA 
OSOBY ŘEDITELE
- §21, odst. 1, písm. i)

V roce 2010 nedošlo ke změně osoby ředitele, po celý rok jím byl pan: JIŘÍ HLADKÝ.
Všechny údaje jsou uvedeny ve výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností, nicméně je uvádíme i v této Výroční 
zprávě:

Změny ve Správní radě v roce 2010:

předseda: Ak.arch. Jindřich Goetz (vznik členství: 29.1.2009)
Mgr.Bc.Eva Veselá (vznik členství: 6.4.2007, zánik členství: 6.4.2010)
Karel Jánský (vznik členství: 29.1.2009, zánik členství: 29.12.2010)
Kateřina Sušická (vznik členství: 6.4..2007, zánik členství: 6.4.2010)
Mgr. Hana Rambousová (vznik členství: 26.6.2008)
Jiří Kolokočka (vznik členství: 26.6.2008)

Změny v Dozorčí radě v roce 2010 nebyly, členové:

předseda: JUDr. Ondřej Veselý (vznik členství: 29.1.2009)
Martin Presl  (vznik členství: 24.9.2009)
Ing. Josef Vilím  (vznik členství: 1.8.2008)

9.  OSTATNÍ ÚDAJE STANOVENÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada společnosti stanovila na svém jednání dne 3. srpna 2011, usnesením č.1/11 doplnit Výroční zprávu o:

- Lidské zdroje
- informaci o výši nákladů na mzdu ředitele

9.A. LIDSKÉ ZDROJE

K 1. lednu 2010 bylo v zaměstnaneckém poměru - na dobu neurčitou - zaměstnáno 24 lidí, ke konci roku 2010 klesl 
počet zaměstnanců na 23. 
Informace o “přepočteném” počtu pracovníků je uvedena v Příloze k účetní závěrce.
V průběhu roku byly uzavírány smlouvy - DOOP a DOPČ - s dalšími zaměstnanci, kteří byli najímání na kurzy, na 
krátkodobé úvazky (zástup dovolené), apdod. Seznamy zaměstnanců jsou uvedeny v příloze této Výroční zprávy.
V průběhu roku byli najímáni na DOPP a DOPČ další pracovníci, někteří na zajištění kurzů, dílen, workshopů (lektoři), někteří 
na zástup zaměstnanců v době dovolených, nebo i na doplnění počtu zaměstnanců - např. do recepce, kde prý nebylo 
možné služby recepční jinak obsadit.

9.B. VÝŠE NÁKLADŮ NA MZDU ŘEDITELE

Mzdu ředitele stanovuje Správní rada společnosti. V roce 2010 byla vyplacena řediteli společnosti:

- hrubá mzda :  347.870

- odvody:  118.280

Výše nákladů na mzdu ředitele byla za rok 2010:    466.150,- Kč.
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10. ZÁVĚR

Ředitelem společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s. byl v roce 2010 (až do 31.1.2011) pan Jiří Hladký.

Výroční zprávu společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s. zpracovaly:

- dramaturgickou část (kapitola 1.A. Výroční zprávy) - Eva Rajtmajerová, dramaturg výstav
- ostatní kapitoly Výroční zprávy - Ing. Renata Skronská, ředitelka společnosti, která je ve funkci 

od 1.2.2011

Výroční zprávu předložila  ředitelka společnosti Správní a Dozorčí radě 23. června 20011.

Poté prošla Výroční zpráva jednáními na Dozorčí a Správní radě společnosti SLADOVNA PÍSEK.

Výroční zprávu za rok 2010 projednala Dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 3.8.2011 a 
následně dne 17.8.2011 - kde konstatovala, že připomínky k Výroční zprávě vznesené Dozorčí radou 
byly vysvětleny, akceptovány, promítnuty do Výroční zprávy.

Výroční zprávu za rok 2010 projednala Správní rada společnosti na svém zasedání dne 30.8.2011 a 
následně na zasedání dne 29.9.2011.

Výrok Správní rady k Výroční zprávě byl přijat usnesením ze dne 29.9.2011, bodem 8/2 zápisu :

“SR schválila Výroční zprávu organizace za rok 2010”.

Ing. Renata SkronskÁ
ředitelka SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Příloha ke kapitole 2. Výroční zprávy

(Část: roční Účetní závěrka - jednotlivé výsledovky - a Příloha k účetní závěrce)
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26108658

IČ

201

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

ke dni 31.12.

Název, sídlo a právní forma

a předmět činnosti účetní jednotky

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Velké nám.113

Písek

39701

Česká republika

(v tisících Kč)

0

hospodářská

Číslo

řádku

Činnost

hlavní

Spotřebované nákupy celkem 002I. 51,001 656,00

Spotřeba materiálu 0031. 0,00578,00

Prodané zboží 0064. 46,000,00

Spotřeba energie 0042. 5,001 078,00

Služby celkem 007II. 0,001 749,00

Opravy a udržování 0085. x29,00

Cestovné 0096. x11,00

Náklady na reprezentaci 0107. x20,00

Ostatní služby 0118. x1 689,00

Osobní náklady celkem 012III. 139,005 631,00

Mzdové náklady 0139. 104,004 147,00

Zákonné sociální pojištění 01410. 35,001 345,00

Zákonné sociální náklady 01612. x23,00

Ostatní sociální náklady 01713. x116,00

Ostatní náklady celkem 022V. 0,00132,00

Úroky 02620. x25,00

Manka a škody 02923. x7,00

Jiné ostatní náklady 03024. x100,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 031VI. 0,00308,00

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 03225. x11,00

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 03326. x297,00

Náklady celkem 043 190,009 476,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 045I. 71,009 253,00

Tržby z prodeje služeb 0472. x9 253,00

Tržby za prodané zboží 0483. 71,000,00

Ostatní výnosy celkem 059IV. 0,0016,00

Zúčtování fondů 06517. x11,00

Jiné ostatní výnosy 06618. x5,00

Přijaté příspěvky celkem 075VI. 0,005,00

Přijaté příspěvky (dary) 07727. x5,00

Provozní dotace celkem 079VII. x145,00



hospodářská

Číslo

řádku

Činnost

hlavní

Provozní dotace 08029. x145,00

Výnosy celkem 081 71,009 419,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 082C. -119,00-57,00

Výsledek hospodaření po zdanění 084D. -119,00-57,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

25.05.2011

602415279



ROZVAHAVýčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

IČ

26108658

ke dni 31.12.2010

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Velké nám.113

Písek

39701

Česká republika

Název, sídlo a právní forma

a předmět činnosti účetní jednotky

a

A K T I V A Číslo

řádku

b 1 2

Stav k prvnímu

dni účet. období

Stav k poslednímu

dni účet. období

Dlouhodobý majetek celkem 002A. 322,00631,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 003I. 0,00357,00

Software 005I. 2. 0,00357,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 011II. 349,00349,00

Umělecká díla, předměty a sbírky 013II. 2. 300,00300,00

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015II. 4. 49,0049,00

Oprávky d dlouhodobému majetku celkem 030IV. -27,00-75,00

Oprávky k softwaru 032IV. 2. 0,00-59,00

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 037IV. 7. -27,00-16,00

Krátkodobý majetek celkem 042B. 930,00968,00

Zásoby celkem 043I. 233,00241,00

Zboží na skladě a v prodejnách 050I. 7. 233,00241,00

Pohledávky celkem 053II. 632,00576,00

Odběratelé 054II. 1. 35,004,00

Poskytnuté provozní zálohy 057II. 4. 557,00561,00

Ostatní pohledávky 058II. 5. 1,001,00

Pohledávky za zaměstnanci 059II. 6. 10,0010,00

Dohadné účty aktivní 071II. 18. 29,000,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 073III. 47,00123,00

Pokladna 074III. 1. 42,00117,00

Ceniny 075III. 2. 5,006,00

Jiná aktiva celkem 082IV. 18,0028,00

Náklady příštích období 083IV. 1. 18,0028,00

Aktiva celkem 086 1 252,001 599,00



a

P A S I V A Číslo

řádku

b 4 5

Stav k prvnímu

dni účet. období

Stav k poslednímu

dni účet. období

Vlastní zdroje celkem 088A. -212,00-908,00

Jmění celkem 089I. 239,00250,00

Vlastní jmění 090I. 1. 239,00250,00

Výsledek hospodaření celkem 093II. -451,00-1 158,00

Účet výsledku hospodaření 094II. 1. -176,00x

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 095II. 2. x-1 168,00

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 096II. 3. -275,0010,00

Cizí zdroje celkem 097B. 1 464,002 507,00

Dlouhodobé závazky celkem 100II. 722,00930,00

Dohadné účty pasivní 106II. 6. 722,00930,00

Krátkodobé závazky celkem 108III. 693,001 556,00

Dodavatelé 109III. 1. 201,00193,00

Přijaté zálohy 111III. 3. 20,0016,00

Ostatní závazky 112III. 4. 6,006,00

Zaměstnanci 113III. 5. 271,00279,00

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 115III. 7. 147,00160,00

Ostatní přímé daně 117III. 9. 24,0026,00

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 121III. 13. 0,0088,00

Krátkodobé bankovní úvěry 126III. 18. 24,00788,00

Jiná pasiva celkem 132IV. 49,0021,00

Výdaje příštích období 133IV. 1. 19,0021,00

Výnosy příštích období 134IV. 2. 30,000,00

Pasiva celkem 136 1 252,001 599,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto

výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech

rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s

kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny

v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

25.05.2011

602415279



 01.01.2010 31.12.2010

Procházet i analytickou část účtu
Tisknout součty analytické části

Dle data úč. případu:

Účet

 
 

Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtu

Dle střediska:

Výsledovka v tisících
Dle zakázky:

Dle činnosti:

Výsledovka za období
IČ: 26108658 účetní rok 2010SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace) :  

Dle data plnění DPH:
od do
od do

Náklady
501001 0,00 440 771,40 440 771,40Spotřeba materiálu-režijní

501002 0,00 24 351,00 24 351,00DKP
501003 0,00 12 458,00 12 458,00Předplatné periodik

501004 0,00 1 521,94 1 521,94Kancelářské potřeby

501005 0,00 51 490,51 51 490,51Hygienické a úklidové potřeby

501006 0,00 6 412,00 6 412,00Ochranné pomůcky

501007 0,00 28 419,97 28 419,97Spotřeba materiálu-Natural

50100x 0,00 565 424,82 565 424,82
501010 0,00 4 695,00 4 695,00Spotřeba materiálu-Nafta

50101x 0,00 4 695,00 4 695,00
501051 0,00 4 452,24 4 452,24Spotřeba materiálu-režijní-S

501052 0,00 2 066,00 2 066,00DKP-S
501054 0,00 31,06 31,06Kancelářské potřeby-S

501055 0,00 1 592,49 1 592,49Hygienické a úklidové potřeby-S

50105x 0,00 8 141,79 8 141,79

501xxx 0,00 578 261,61 578 261,61
502001 0,00 524 051,50 524 051,50Spotřeba energie-elektřina

502002 0,00 529 149,89 529 149,89Spotřeba energie-plyn

502003 0,00 13 469,63 13 469,63Spotřeba energie-vodné a stočné

50200x 0,00 1 066 671,02 1 066 671,02
502051 0,00 5 320,58 5 320,58Spotřeba energie-elektřina-S
502052 0,00 5 371,82 5 371,82Spotřeba energie-plyn-S

502053 0,00 276,30 276,30Spotřeba energie-vodné a stočné-S

50205x 0,00 10 968,70 10 968,70

5020xx 0,00 1 077 639,72 1 077 639,72
502101 0,00 2 685,92 2 685,92Spotřeba energie-elektřina-HO

502102 0,00 2 660,29 2 660,29Spotřeba energie-plyn-HO

502103 0,00 69,07 69,07Spotřeba energie-vodné a stočné-HO

5021xx 0,00 5 415,28 5 415,28

502xxx 0,00 1 083 055,00 1 083 055,00
504001 0,00 0,00 0,00Prodané zboží

5040xx 0,00 0,00 0,00
504101 0,00 45 439,45 45 439,45Prodané zboží-HO

5041xx 0,00 45 439,45 45 439,45

504xxx 0,00 45 439,45 45 439,45

50xxxx 0,00 1 706 756,06 1 706 756,06
511001 0,00 28 776,00 28 776,00Opravy a udržování

511xxx 0,00 28 776,00 28 776,00
512001 0,00 11 018,78 11 018,78Cestovné

512xxx 0,00 11 018,78 11 018,78
513001 0,00 19 515,65 19 515,65Náklady na reprezentaci

51300x 0,00 19 515,65 19 515,65
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Výsledovka za období
IČ: 26108658 účetní rok 2010SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtuÚčet

513051 0,00 398,28 398,28Náklady na reprezentaci-S

51305x 0,00 398,28 398,28
513xxx 0,00 19 913,93 19 913,93
518001 0,00 1,00 1,00Ostatní služby-nájemné

518002 0,00 222 121,24 222 121,24Ostatní služby-telefon

518003 0,00 532 657,01 532 657,01Ostatní služby-nerozlišené

518004 0,00 5 313,00 5 313,00Ostatní služby-kulturní pořad

518005 0,00 290 965,60 290 965,60Ostatní služby-inzzerce, reklama, plakáty

518006 0,00 17 400,83 17 400,83Ostatní služby-poštovné

518008 0,00 -64,00 -64,00Lektorné a pod.

518009 0,00 6 800,00 6 800,00Ostatní služby-ubytování

51800x 0,00 1 075 194,68 1 075 194,68
518010 0,00 19 194,50 19 194,50Ostatní služby-školení
518011 0,00 421 086,80 421 086,80revize a prohlídky

518013 0,00 5 703,00 5 703,00OSA - poplatky

518014 0,00 4 798,00 4 798,00Ostatní služby-uložení odpadu

518015 0,00 88 632,00 88 632,00Ostatní služby-zapůjčenía instalce výstavy

518016 0,00 1 500,00 1 500,00Honoráře

51801x 0,00 540 914,30 540 914,30
518051 0,00 64 288,20 64 288,20Leasing Fábia 1,2 c, Credium 17070518

518052 0,00 4 533,09 4 533,09Ostatní služby-telefon-S

518053 0,00 3 754,88 3 754,88Ostatní služby-nerozlišené-S

518056 0,00 538,17 538,17Ostatní služby-poštovné-S

51805x 0,00 73 114,34 73 114,34

518xxx 0,00 1 689 223,32 1 689 223,32

51xxxx 0,00 1 748 932,03 1 748 932,03
521001 0,00 3 846 001,44 3 846 001,44Mzdové náklady

521002 0,00 209 750,00 209 750,00Mzdové náklady-DPC

521004 0,00 10 207,00 10 207,00Mzdové náklady-nemocenské náhrady

52100x 0,00 4 065 958,44 4 065 958,44
521051 0,00 80 819,56 80 819,56Mzdové náklady-S

52105x 0,00 80 819,56 80 819,56

5210xx 0,00 4 146 778,00 4 146 778,00
521101 0,00 103 950,00 103 950,00Mzdové náklady-HO

5211xx 0,00 103 950,00 103 950,00

521xxx 0,00 4 250 728,00 4 250 728,00
524001 0,00 968 935,44 968 935,44Zákonné sociální pojištění

524002 0,00 348 931,02 348 931,02Zákonné zdravotní pojištění

52400x 0,00 1 317 866,46 1 317 866,46
524051 0,00 20 304,56 20 304,56Zákonné sociální pojištění-S

524052 0,00 7 311,98 7 311,98Zákonné zdravotní pojištění-S

52405x 0,00 27 616,54 27 616,54

5240xx 0,00 1 345 483,00 1 345 483,00
524101 0,00 25 988,00 25 988,00Zákonné sociální pojištění-HO

524102 0,00 9 356,00 9 356,00Zákonné zdravotní pojištění-HO

5241xx 0,00 35 344,00 35 344,00

524xxx 0,00 1 380 827,00 1 380 827,00
527001 0,00 22 288,14 22 288,14Zákonné sociální náklady-pojištění PÚ

52700x 0,00 22 288,14 22 288,14
527051 0,00 454,86 454,86Zákonné sociální náklady-pojištění PÚ-S
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Výsledovka za období
IČ: 26108658 účetní rok 2010SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtuÚčet

52705x 0,00 454,86 454,86

527xxx 0,00 22 743,00 22 743,00
528001 0,00 113 925,00 113 925,00Ostatní sociální náklady - stravenky

52800x 0,00 113 925,00 113 925,00
528051 0,00 2 325,00 2 325,00Ostatní sociální náklady - stravenky-S

52805x 0,00 2 325,00 2 325,00

528xxx 0,00 116 250,00 116 250,00

52xxxx 0,00 5 770 548,00 5 770 548,00
542001 0,00 201,00 201,00Ostatní pokuty a penále

542xxx 0,00 201,00 201,00
544001 0,00 25 034,00 25 034,00Úroky

544xxx 0,00 25 034,00 25 034,00
548001 0,00 7 000,00 7 000,00Škoda

548xxx 0,00 7 000,00 7 000,00
549001 0,00 11 465,96 11 465,96Jiné ostatní náklady-poplatky bance

549002 0,00 87 983,00 87 983,00Jiné ostatní náklady-pojištění

549003 0,00 1,22 1,22Jiné ostatní náklady-zaokrouhlení

549004 0,00 500,00 500,00Jiné ostatní náklady

549xxx 0,00 99 950,18 99 950,18

54xxxx 0,00 132 185,18 132 185,18
551001 0,00 10 962,00 10 962,00Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

551xxx 0,00 10 962,00 10 962,00
552001 0,00 297 498,00 297 498,00Zústatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku

552xxx 0,00 297 498,00 297 498,00

55xxxx 0,00 308 460,00 308 460,00
563000 0,00 32,87 32,87Kurzové ztráty

56300x 0,00 32,87 32,87

5630xx 0,00 32,87 32,87

563xxx 0,00 32,87 32,87

56xxxx 0,00 32,87 32,87

5xxxxx 0,00 9 666 914,14 9 666 914,14
xxxxxx 0,00 9 666 914,14 9 666 914,14

Výnosy
602001 0,00 342 785,00 342 785,00Tržby z prodeje služeb-vstupné

602002 0,00 322 652,20 322 652,20Tržby z prodeje služeb-zajištění akce

602003 0,00 117 361,00 117 361,00Tržby z prodeje služeb-kurzovné

602004 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00Tržby z prodeje služeb-kultura Město Písek

602005 0,00 386 150,00 386 150,00Tržby z prodeje služeb-ostatní

602006 0,00 21 310,00 21 310,00Tržby z prodeje služeb-podnájem

602007 0,00 32 400,00 32 400,00Tržby z prodeje služeb-licence

602008 0,00 28 776,00 28 776,00Tržby z prodeje služeb-přefakturace služeb
602009 0,00 1 300,00 1 300,00Tržby z prodeje služeb-komisní prodej

602xxx 0,00 9 252 734,20 9 252 734,20
604001 0,00 0,00 0,00Tržby za prodané zboží

6040xx 0,00 0,00 0,00
604101 0,00 71 328,00 71 328,00Tržby za prodané zboží-HO

6041xx 0,00 71 328,00 71 328,00

60xxxx 0,00 9 324 062,20 9 324 062,20
644001 0,00 0,67 0,67Úroky
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Výsledovka za období
IČ: 26108658 účetní rok 2010SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Počáteční stav Koncový stavObratNázev účtuÚčet

644xxx 0,00 0,67 0,67
645000 0,00 478,80 478,80Kursové zisky

645xxx 0,00 478,80 478,80
648001 0,00 10 962,00 10 962,00Zúčtování fondů-odpis DNHM z dotace

648xxx 0,00 10 962,00 10 962,00
649002 0,00 5 355,00 5 355,00Pojistná plnění

649xxx 0,00 5 355,00 5 355,00

64xxxx 0,00 16 796,47 16 796,47
682001 0,00 5 000,00 5 000,00Přijaté příspěvky (dary)  Kraj

682xxx 0,00 5 000,00 5 000,00

68xxxx 0,00 5 000,00 5 000,00
691001 0,00 -33 170,00 -33 170,00Účelové dotace Město Písek

691003 0,00 177 769,00 177 769,00Účelové dotace Jihočeský kraj

69100x 0,00 144 599,00 144 599,00

6910xx 0,00 144 599,00 144 599,00

691xxx 0,00 144 599,00 144 599,00

69xxxx 0,00 144 599,00 144 599,00

6xxxxx 0,00 9 490 457,67 9 490 457,67

xxxxxx 0,00 9 490 457,67 9 490 457,67

Hospodářský výsledek (počáteční stav): 0,00
Hospodářský výsledek: -176 456,47
Hospodářský výsledek (koncový stav): -176 456,47
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                                              Příloha účetní uzávěrky rok 2010 
 
 

       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 organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města, 

občanských sdružení 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 stanovila vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu : 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
   
Ředitelem SLADOVNY PÍSEK o.p.s .byl do 31.12.2010 pan Jiří Hladký.  

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 2010 

v tis. Kč 

 

 Výnosy: hlavní činnost        9 419 

   Doplňková činnost          72 

   Celkem      9 491 

 

 Náklady: hlavní činnost      9 477 

   Doplňková činnost        190 

   Celkem      9 667 

 

 Zisk/Ztráta hlavní činnost         -57 

   Doplňková činnost      -119 

   Celkem    -  176 

 

 

 



Průměrný evidenční počet zaměstnanců   22  
 Z toho - řídící         1 

 

Mzdové náklady   4251 

Zákonné sociální pojištění  1381 

Zákonné sociální náklady    139 

Celkem osobní náklady  5771 

 

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 doplňkové činnosti je ztráta 119 tis. Kč, nevznikla tudíž žádná 
daňová povinnost 

  

 

V průběhu roku 2010 byly zjištěny výnosy příslušející k roku 2009. V souladu se 
stanoviskem Národní účetní rady byly tyto položky promítnuty do srovnávacích údajů 
takto: 

 Dofakturace katalogy  INTERSALON  311001/932000   149.997,- 

 Rozpoč.změna-odstupné    348001/932000   734.033,-   
,- 

 Celkem           884.030,- 

 

Zárovneň je podáno dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009, 
kde je snížena ztráta o 884.030,- Kč. Ke změně daňové povinnosti nedošlo. 

 

 

Drobný neodpisovaný majetek činí 1.014.112,- Kč 

 

 

 

 



Významné položky rozvahy 

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

Vlastní jmění      250       -11      239 

Nerozdělený HV       10     -285     -275 

HV před zdaněním          -176 

HV po zdanění          -176 

 

Přijaté dary 

 

XELA CZ s.r.o.      5000,- 

CELKEM                 5000,- 

 

Přijaté granty: 

 Město Písek:  Význ.češ.ilustrátoři  -33.170,--  (Krácení grantu) 

 CELKEM      -33.170,-- 

 

 Jihočeský kraj Význ.češ.ilustrátoři    27.769,-- 

    Význ.slov.ilustrátoři    30.000,- 

    S dětmi do pís.Sladovny 150.000,-- 

 CELKEM      207.769,-- 

  

Granty celkem:                 174.559,--    

 

Provozní příspěvek Města Písku            8.000.000,-- 

 

 

Veřejné sbírky - nebyly realizovány. 

 

 

V Písku dne 25. května 2011 

 

 

 

     Ing. Renata Skronská, ředitelka společnosti 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Příloha ke kapitole 6. Výroční zprávy

Seznam majetku, pohledávek a závazků
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Seznam majetku
stADoVNA písEK o.p,s, účetní rok 201 1

\t/

Nastavení vúběru ( M = filtrovat dle.... B = neqace):

El uetypumajetku: Dlouhodobý

M zjednodušené i plné kaňy Jen zjednodušené karty Jen plnó karty

Dle názw: část náau
De inv€ntámího ěísla: od do

Dle Výíobniho čísla: od do

DlesKP: od do

Dle kódu majetku: od do

De dodavátele:

ole výrobre:
Dlg umístěni: část umístěni

Dlezpůsobupořízení: od do Dl€datazařa€ni: od do

Dlezpůsobuvyřazení: od do Dledatavyřasní: od do

Dledruhumaj€tku: hmotný Et Dedata výroby| od o1.o1.2ooo do 31.12.2010

Dle sťediska: od do Dlo prim. uětů opíáVek od 000000 do 000000

DlezakáA<y,. od do Dle prim. účtů odpisů: od 000000 do 000000

Dle činnosti: od do Dlg áě, daň. odpis,: od do

Dleodpisovéskupiny:2. Dleač.úč.odpis,: od do

Dlezp,odpisování; rovnoměrný Dlecenyproúě.odp.: od 0,0o do 0,0o

Kapaoitá maiétkul

Dl8 6vid6n€ kapacity: evidovat kapacitu neevidovat kapacitu

Dle MJ spotřeby: od do

Dle kapacity: od 0,0o x 1 do 0,00 x ,l

Dle vytvářeni odpisú: vytvářet dle spoťeby nevytvářet dle spotřeby

Sumárně
Název lnventárni číslo Výrobní číslo Kód sKP středisko činnost Aktuální pořiz. cena Zůstatková cena

i.póiii. óiiiiy ,á,oáa ceiienó DHM002

Sklářská pec PROVETRO 3,3 KW s result DHM001

300 000,00 300 000,00

49 263,50 21 920,50

sumámě celkem 349 263,50 321 920,50

Ce|kem: 349 263,50 321 920,50



Řazeno dle: čísla dokladu

Nastavení výběru:

jen doklady do splatnosti

þ

þ

þ

þ

þ

jen doklady po splatnosti od 1 dnů do 9999 dnů

faktury přijaté normální

faktury přijaté proforma

faktury přijaté zálohové

ostatní závazky

bez dobropisů závazků

jen dobropisy závazků

všechny závazky

faktury vystavené normální

faktury vystavené proforma

faktury vystavené zálohové

ostatní pohledávky

bez dobropisů pohledávek

jen dobropisy pohledávek

všechny pohledávky

jen pro střediska od  do 

jen pro zakázky od  do 

jen pro činnosti od  do 

doklady vytisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy

včetně přehrazených závazků a pohledávekþ
včetně minulých účetních letþ

jen pro vystavené v měně od  do 

dobropisované pohledávky (resp.závazky) započítávat jako pohledávky (resp. závazky)

jen doklady po splatnosti v intervalech:

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Stav závazků a pohledávek k 31.12.2010
IČ: 26108658 účetní rok 2010

jen pro firmy: 

Stav závazků k 31.12.2010

Číslo dokladu Popis

Datum

vystavení

Datum

splatnosti

Měna

vystav.

Zbývá proplatit

v měně vystav.

Zbývá proplatit

v domácí měně

faktury přijaté

29.11.2010 04.12.2010 3 910,003 910,00 Kčpojistné0100417

15.07.2010 29.07.2010 66 000,0066 000,00 Kčservisní práce0100426

03.08.2010 17.08.2010 66 000,0066 000,00 Kčservisní práce0100427

29.11.2010 13.12.2010 3 684,003 684,00 Kčvýlep plakátů Grafikovo těkání + Advent 0100431

31.12.2006 30.01.2007 0,500,50 Kčtelefon0160010

139 594,50součet - faktury přijaté

139 594,50Součet - stav závazků

Stav pohledávek k 31.12.2010

Číslo dokladu Popis

Datum

vystavení

Datum

splatnosti

Měna

vystav.

Zbývá proplatit

v měně vystav.

Zbývá proplatit

v domácí měně

faktury vystavené

16.12.2010 30.12.2010 4 000,004 000,00 Kčpronájem nádvoří dle smlouvy0300077

31.12.2009 20.05.2010 4 000,004 000,00 Kčpronájem nádvoří dle smlouvy 0390067

8 000,00součet - faktury vystavené

8 000,00Součet - stav pohledávek
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