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STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY:



SLOVO ŘEDITELKY

Rok 2013 byl ze dvou pohledů rokem nového začátku. Naplno se rozběhla činnost 
Kanceláře destinačního managementu a v galerii začala první z  interaktivních 
výstav, které Sladovně přinesly výrazné zvýšení návštěvnosti i příjmů. Galerie 
se vyprofilovala v galerii hrou a světu ukázala svou novou vizuální tvář. Písek 
i region tuto novou tvář Sladovny velmi dobře přijal. Zároveň se podařilo prosadit 
rekonstrukci další části budovy, kam v letech následujících galerie hrou poroste.

Úhrnem: byl to dobrý rok a doufejme, že Sladovna v  letech nadcházejících 
dokáže využít úrody, kterou jsme zaseli v roce 2013, a naváže na to nejlepší 
a nejsilnější ze všeho, čeho dosud dokázala.

29. 5. 2014 Tereza Dobiášová



Všeobecné informace k 31. 12. 2013 1.1.

Název organizace: Sladovna Písek o.p.s. 
Adresa: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 
Kontaktní údaje: tel.: 387 999 999, e-mail: reditelka@sladovna.cz 
www.sladovna.cz 
Zakladatel: Město Písek, Velké náměstí 14, Písek, IČ: 00249998 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

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

Statutární orgán: MgA. Tereza Dobiášová (ředitelka) 
Je zřízena správní a dozorčí rada společnosti.

Sladovna Písek o.p.s. byla založena 13. září 2006 městem Písek za účelem 
zajišťování a organizace kulturních a kulturně-společenských akcí a činností, 
zejména provozu expozic v objektu Sladovny.  
K zajištění své činnosti má společnost od Města Písku v pronájmu budovu 
Sladovny.  
Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, opatření Ministerstva financí 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.  
Společnost nemá žádné podíly jiných účetních jednotek. 
Společnost nevlastní žádné akcie ani majetkové cenné papíry. 
V evidenci není žádný závazek s dobou splatnosti delší než pět let. 
K datu účetní závěrky nemá společnost po splatnosti žádné závazky na 
sociálním a zdravotním zabezpečení či daňové nedoplatky.  
Společnost nemá žádné závazky nezachycené v bilanci.



1.2. Orgány společnosti

STATUTÁRNÍ ORGÁN - ředitelka (stav k 31. 12. 2013) 
MgA. Tereza Dobiášová

SPRÁVNÍ RADA (stav k 31. 12. 2013) 
Ing. arch. Radek Boček (předseda správní rady, den vzniku členství 
– 4. listopadu 2011) 
Ing. Pavel Brůžek (den vzniku členství – 27. června 2011, ukončení členství 
– 15. května 2013) 
Mgr. Jan Červinka (den vzniku členství – 9. prosince 2011) 
Ing. arch. Martin Zborník (den vzniku členství – 27. června 2011) 
Ing. Edita Kučerová (den vzniku členství – 30. března 2012) 
Mgr. Roman Dub (den vzniku členství – 21. září 2012) 
Martin Presl (den vzniku členství – 19. září 2013)

V roce 2013 se konalo 11 jednání správní rady společnosti v termínech: 
29. ledna, 26. února, 13. března, 16. dubna, 14. května, 18. června, 22. července, 
12. srpna, 21. října, 3. prosince, 10. prosince.

DOZORČÍ RADA (stav k 31. 12. 2013) 
JUDr. Ondřej Veselý (předseda dozorčí rady, den vzniku členství – 29. ledna 
2009) 
Ing. Lenka Škodová (den vzniku členství – 2. července 2011) 
Ing. Hana Jánová (den vzniku členství – 20. září 2013) 
Martin Presl (rezignace z důvodu zvolení členem správní rady Sladovny Písek 
o.p.s., 5. 7. 2013)

V roce 2013 se konala 2 jednání dozorčí rady.



Lidské zdroje 1.3.

Organizační schéma Sladovny Písek o.p.s. k 31. 12. 2013 

Přehled zaměstnanců Sladovny Písek, o.p.s.:

Ve funkci ředitelky Sladovny Písek o.p.s. nadále setrvává MgA. Tereza Dobiášová.

Sladovna Písek o.p.s. měla 12 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru.

Sladovna Písek o.p.s. vyhlásila 3 výběrová řízení na pozice: lektor Sladovny, 
pracovník Turistického informačního centra, pracovník Destinačního 
managamentu.

Změny v průběhu roku 2013: 2 zaměstnanci odešli z osobních důvodů, 
pracovníky Sladovny Písek o.p.s. se staly Mgr. Jaroslava Habichová (na pozici 
lektor Sladovny Písek o.p.s.) a Hana Mžíková (na pozici pracovnice Turistického  
informačního centra). Bc. Lucie Holá rezignovala na funkci pracovnice TIC 
Písek a zároveň byla vybrána na pozici pracovníka Kanceláře destinačního 
managementu Písecko.



1.4. Prostory

Sladovna Písek o.p. s. ke své činnosti využívá 7 výstavních sálů o celkové 
rozloze téměř 2.000 m²:

VYSOKÉ TRÁMY – hlavní výstavní sál s nepravidelným půdorysem o rozloze 
567 m² s dřevěnými trámy, dřevěnou podlahou a výbornou akustikou 

NÍZKÉ TRÁMY – sál s dřevěnými trámy a dřevěnou podlahou o rozloze 409 m²

BÍLÉ A DEBATNÍ TRÁMY - dva spojené sály s dřevěnou podlahou a bíle 
obloženými trámy o rozloze 336 m² 

MALÁ GALERIE - zaklenutý sál, kterému dominují dva kamenné sloupy 
uprostřed, o rozloze 157 m²

SÁL SE STÁLÝMI EXPOZICEMI - "Radek Pilař" (písecký rodák a autor výtvarné 
podoby Čtvrtkova Cipíska) a expozice "Po stopách ilustrace" zaměřená na vývoj 
ilustrace dětské knihy

TERASA - oddechová zóna pro návštěvníky galerie. 

NÁDVOŘÍ S VODNÍ FONTÁNOU UPROSTŘED – klidová zóna pro veřejnost  
a venkovní amfiteater.



Hlavní činnost Sladovny Písek o.p.s.

Doplňková činnost Sladovny Písek o.p.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
V roce 2013 nebyla doplňková činnost realizována.

•	 zajištění a organizace kulturních a kulturně-společenských akcí a činností, 
zejména interaktivních výstav, příležitostných výstav a dále dvou stálých 
expozic 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 č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů) a jiných subjektů

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

•	 vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 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

1.5.



SLADOVNA - GALERIE HROU



1.5.1.Sladovna – galerie hrou

Vize / Mise 
Sladovna si vytyčila za cíl stát se prototypem galerie hrou v Čechách, která 
bude, díky svým inovativním/interaktivním výstavám zejména pro děti 
a kvalitním programem pro dospělé, vyhledávaným místem setkávání všech 
generací.

Živý kulturní prostor 
Rok 2013 – nejúspěšnější rok v historii Sladovny. 
Změny, které se začaly od počátku roku realizovat, se obloukem vrátily 
k původní koncepci, se kterou byla Sladovna Písek, o.p.s. založena. Sladovna 
se otevřela veřejnosti a stala se místem, kam se lidé rádi vrací a nachází zde 
kvalitní živý kulturní program.

Interaktivita 
Pojem interakce (lat. interacti): v jednání mezi osobami a společenskými 
skupinami znamená vzájemné ovlivňování, obousměrnou komunikaci, střídání 
akcí a reakcí. Interaktivní výstavy se staly páteřními výstavními projekty 
Sladovny.

Děti v centru dění & rodiče vítáni 
Výstavy ve Sladovně patří nejen dětem, ale i jejich rodičům. Vždy u nás jde 
o spolupráci a vzájemnou interaktivitu mezi dětmi a dospělými. 

Učení formou hry 
Kvalitní lektorské programy a profesionalita našeho týmu přispěly ke 
svobodnému přijímání nových informací a přirozenému naplnění odkazu 
J. A. Komenského – "Škola hrou". Vizuální a zážitkové roviny expozic byly 
vhodně doplněny faktickými informacemi. 

Sladovna bezbariérová 
Velký důraz byl kladen i na otevřenost Sladovny ke všem návštěvníkům. 
Tato „bezbariérovost“ se neodehrávala jen na fyzické úrovni (bezbariérové 
vstupy), ale hlavně v podpoře návštěv skupin s různými omezeními (mentální, 
jazykovými, sociálními, atp.).



Financování (Granty & Fundraising)

Důležitou aktivitou ve finanční oblasti byla snaha diverzifikovat příjmy 
Sladovny Písek, o.p.s., s cílem získávat stále větší objem finančních zdrojů od 
jiných subjektů než pouze od zakladatele.

V roce 2013 se velmi výrazně zvýšily příjmy ze vstupného, podařilo se získat 
8 grantů a výrazně stoupl, oproti předchozím letům, i příjem z prodeje zboží. 
V porovnání s rokem předchozím se finanční závislost na městě snížila z 86% 
na 74%. Trend získávání financí od institucí a soukromých subjektů je tím 
správným směrem, kterým se Sladovna musí ubírat i nadále.

1.5.1.1.



1.5.1.2.Marketingové aktivity a návštěvnost 

Sladovna Písek, o.p.s. za rok 2013 téměř ztrojnásobila návštěvnost. Hlavním 
faktorem, díky němuž se návštěvníci opakovaně vraceli, je kvalitní program. 
Dalším faktorem je zvýšená marketingová aktivita, která vedla ke zviditelnění 
Sladovny mimo region Písecka.

Důležitým úspěchem na krajské úrovni považujeme umístění v anketě: 
"Nejvýznamnější kulturní jihočeskou událost roku" jihočeského vydání Deníku. 
V této anketě se program Sladovny umístil na třetím místě.

Na celostátní úrovni jsou úspěchem PR články o Sladovně a jejích aktivitách 
např. v Lidových novinách (recenze Radka Wohlmutha) či v celostátních 
webových vydání Deníku (denik.cz) a HN (ihned.cz). 

Z hlediska budování mezinárodního renomé a profesních vztahů na globálbí 
úrovni je podstatný fakt, že Sladovna Písek vstoupila do evropské mezinárodní 
asociace dětských muzeí,“Hands ON International Association of Children’s 
Museums”.

Sladovna Písek, o.p.s. začala od roku 2013 klást velký důraz na skupinové 
návštěvníky, tzn. hlavně školy a školní skupiny. I lektorský program speciálně 
připravovaný pro různé věkové skupiny (mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň 
ZŠ a střední školy) přispěl ke zvýšení návštěvnosti a opakované návštěvnosti 
školních skupin i jednotlivců během roku.

Písecká Sladovna - galerie hrou pro děti i dospělé - zažila v roce 2013 nebývalý 
úspěch a celkem přilákala 34 261 návštěvníků! 

Za velký úspěch můžeme považovat i fakt, že se podařilo prosadit rekonstrukci 
další části Sladovny, získat na ni dotace a ke spolupráci přizvat takové 
partnery, jako je vídeňské dětské ZOOM museum a mnoho významných 
českých umělců známých i v zahraničí (Petr Nikl, Vladimír Větrovský, Renáta 
Fučíková, apod.).



POROVNÁNÍ CELKOVÉ NÁVŠTĚVNOSTI 2012 / 2013

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2013

POROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI 
individuální návštěvníci vs. skupiny



1.5.1.3.Program

Sladovna se poprvé za dobu své existence opravdu otevřela celé veřejnosti 
a nabízí nové zajímavé pojetí galerie, které návštěvníky láká k opakované 
návštěvě.

Základní osu dramaturgie Sladovny tvoří interaktivní výstavy, které rozvíjejí 
imaginaci, tvořivost a fantazii všech věkových vrstev.

Velké interaktivní výstavy byly doplněny doprovodnými programy pro děti 
i dospělé, profilovými výstavami českých ilustrátorů a menšími výstavami 
regionálních umělců. Pro veřejnost byly připraveny koncerty, divadla, debaty 
a různé akce.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY

WORKSHOPY A DÍLNY



PROFILOVÉ VÝSTAVY ILUSTRÁTORŮ 
(BÍLÉ A DEBATNÍ TRÁMY)

REGIONÁLNÍ VÝSTAVY (MALÁ GALERIE)

OSTATNÍ VÝSTAVY

AKCE



DEBATY, DISKUSE, PŘEDNÁŠKY

AKCE PRO DĚTI

AKCE PRO DOSPĚLÉ



OSTATNÍ AKCE



DESTINAČNÍ MANAGEMENT 
PÍSECKO A INFOCENTRUM



1.5.2.1. Cíle a strategie propagace

Cílové skupiny určené k primárnímu oslovení marketingovými nástroji: 
cykloturisté, rodiny s dětmi, aktivní senioři

Produktové linie propagace: kulturně-historická linie, linie aktivního vyžití

Integrovaná marketingová kampaň "Písek slaví 770 let" – hlavní komponenty:

1. Propojení města Písku s jeho okolím – unikátní historické město zasazené 
do krásné jihočeské přírody: možnost spojit návštěvy památek v Písku 
s výlety (cyklo, pěší, inline apod.) do okolí 

2. Komunikace přes cílové skupiny

3. Turistická sezona od března do adventu – prodloužení sezony za letní 
měsíce 

Komunikační strategie:

1. Originální logo výročí v české, anglické, německé, francouzské variantě

2. Putovní výstava "Příběh města Písku" – dvanáct panelů s píseckou 
tematikou (vystavena v Českých Budějovicích, dvakrát na akcích v Praze, 
v TIC Písek)

3. Outbannery na průjezdní komunikaci Pískem od Prahy a směrem na Tábor

4. Roll-upy pro propagaci výročí a k výstavě 

5. Publikace "Příběh města Písku"

6. Propagace kulturního programu výročí v publikaci "Kalendář významných 
kulturních akcí 2013", včetně plakátů, inzerce a dalších PR aktivit



Billboardová kampaň
S tematikou "Písecké léto" jako pozvánka na letní významné kulturní akce. 
Dvouměsíční kampaň (červenec a srpen 2013) proběhla podél následujících 
silničních komunikací: Strakonická, Praha (3 billboardy), Plzeň - Písek (1 
billboard), Tábor - Písek (1 billboard)

PROPAGAČNÍ AKCE

 INZERCE 



Vydané tištěné materiály

Mapa centra města Písku
Kalendárium významných akcí 2013
"Senior pas jaro" ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MÚ Písek
"Senior pas podzim" ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MÚ Písek
Mapa centra města do kapsy 
Leták "Den města Písku"
Cykloturistická mapa Písecka
Kapesní kalendáříky 
Publikace "Příběh města Písku"

Public relations
Tisková konference: 19. 3. 2013 ve spolupráci se Sladovnou Písek o.p.s.
Press trip slovenských novinářů do Písku: 27. 7. 2013
Press trip ruských novinářů do jižních Čech 6. 12. 2013

Příklady PR činnosti kanceláře (články mimo placenou inzerci):
Prager Zeitung 11. 4. 2013 redakční článek, MF DNES, rádio Impulz – předtočený 
rozhovor 31. 7. 2013, 5plus2 (např. 28. 3. 2013 článek „Písek oslaví 770. výročí 
kulturními akcemi,  5. 6. 2013 článek „Písecká karta nabízí slevy na akce“), 
prvnizpravy.cz (20. 3. 2013  článek „Turistická sezona v Písku pobaví děti 
i dospělé“), Iregiony (20. 3. 2013 Písek bude letos ve znamení kultury, zážitků, 
slaví 770 let od první zmínky“, i-spigl, turistika.cz, jihoceskenovinky.cz, seznam.
cz, novina.cz, Deník, rádio KISS- upoutávky na kulturní akce a další



Marketingové průzkumy

Vlastní dotazníková šetření na veletrzích: RegionTour, Holiday World a ITF 
Slovakia
Průzkum spokojenosti návštěvníků Písku včetně online dotazníku
Šetření pro partnerské subjekty:
Průzkum zájmu o letiště České Budějovice 
Dotazník pro návštěvníky Jihočeského kraje jako podklad pro strategii kraje ČR 
2014-2020

Partnerská spolupráce a networking

Projekt Písecká karta 2013: slevová karta na vstupy do památek, zapojení 
sedmi turistických cílů z Písku a okolí
Březen 2013: setkání regionálních infocenter s KDM Písecko
Duben 2013 – setkání s podnikateli v cestovním ruchu ve spolupráci s JHK 
Září 2013 – druhé setkání s podnikateli v ČR ve spolupráci s JHK
Říjen 2013 – návštěva regionálních infocenter  
Listopad 2013 – setkání s pořadateli kulturních akcí

Jihočeský kraj: účast v poradním orgánu hejtmana Jihočeského kraje pro oblast 
cestovního ruchu

CzechTourism: spolupráce na tiskové konferenci a seminářích "Poznejte 
regiony ČR", konzultace s kanceláří Japonsko, propagace Písku ve Francii a na 
Slovensku, jednání se zahraničními zástupci z USA a Číny, příprava podkladů 
do nového produktu CzechTourism: "Mapování nehmotného kulturního dědictví 
a lidové architektury"

Spolupráce s píseckými subjekty a podnikateli

Účast na odborných fórech k cestovnímu ruchu



1.5.2.2. Turistické informační centrum
Provozní doba v roce 2013 realizována v rozsahu: květen – září denně 9 - 18 
hod, říjen – duben denně 9 -17 hod.
Recertifikace ze strany Asociace Turistických Informačních Center. Certifikát 
pro klasifikační třídu B dle jednotné klasifikace informačních center 
CzechTourism a ATIC byl vystaven dne 10.9.2013 s platností do 10.9.2015.
Certifikace do systému Cyklisté vítání Nadace Partnerství, kontrola plnění 
požadavků certifikace s výrokem "bez připomínek"



1.5.2.3.Návštěvnost TIC - tabulky

NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA ZA ROK 2013:

ROZLOŽENÍ NÁVŠTĚVNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH DNECH:



Statistika rezervace výstupů na věž děkanského kostela:
Statistika půjčování klíčů od židovského a vojenského hřbitova:Statistika půjčování klíčů od židovského a vojenského hřbitova:



1.5.3.Ostatní ekonomické údaje

Stav majetku a závazků společnosti je uveden ve Výkazu rozvahy.

Náklady: Hlavní činnost   12 600 
  Doplňková činnost           0 
  Celkem    12 600

Mzda ředitelky činila 440.166 Kč.

Žádný z členů statutárních a kontrolních orgánů není zaměstnancem 
společnosti.

Společnost nevyplatila žádné odměny členům statutárních a kontrolních 
orgánů.



PŘÍLOHA Č. 1
ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH 

AUDITORŮ



1.6.1.Zpráva nezávislého auditora







ROZVAHA (BILANCE)  [v tisících]
k Název, sídlo a IČ účetní jednotky

 31.12.2013 SLADOVNA PÍSEK o.p.s.  
Velké náměstí 113
39701 Písek

Účetní období
2013 26108658

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

AKTIVA x
A. Dlouhodobý majetek celkem 001 316 300
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 391 342

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012 300 300
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014 91 42

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 75 42
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 036 75 42

B. Krátkodobý majetek celkem 041 1 101 1 460
I. Zásoby celkem 042 198 182

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049 198 182
II. Pohledávky celkem 052 324 335

1. Odběratelé 053 9 30
4. Poskytnuté provozní zálohy 056 271 226
5. Ostatní pohledávky 057 0 11
6. Pohledávky za zaměstnanci 058 14 26
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků 065 9 24
18. Dohadné účty aktivní 070 21 18

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 577 912
1. Pokladna 073 67 101
3. Účty v bankách 075 510 811

IV. Jiná aktiva celkem 081 2 31
1. Náklady příštích období 082 2 31

Aktiva celkem 085 1 417 1 760
PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 086 253 383
I. Jmění celkem 087 217 217

1. Vlastní jmění 088 217 217
II. Výsledek hospodaření celkem 091 36 166

1. Účet výsledku hospodaření 092 0 130
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 162 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 -126 36

B. Cizí zdroje celkem 095 1 165 1 377
III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 165 1 377

1. Dodavatelé 107 451 657
4. Ostatní závazky 110 34 89
5. Zaměstnanci 111 253 265
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 113 117 149
9. Ostatní přímé daně 115 35 47
22. Dohadné účty pasivní 128 275 170

Pasiva celkem 134 1 418 1 760

Sestaveno dne: 6.6.2014
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) číslo 
řádku

Konečný stav   minulého 
období

Konečný stav 
sledovaného období

1.6.2. Rozvaha



1.6.3.Výkaz zisků a ztrát

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících]
k Název, sídlo a IČ účetní jednotky

 31.12.2013 SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Velké náměstí 113
39701 Písek

Účetní období
2013 26108658

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

hlavní hospodářská celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 002 2 376 0 2 376
1. Spotřeba materiálu 003 1 087 0 1 087
2. Spotřeba energie 004 1 045 0 1 045
4. Prodané zboží 006 244 0 244

II. Služby celkem 007 5 676 0 5 676
5. Opravy a udržování 008 291 0 291
6. Cestovné 009 145 0 145
7. Náklady na reprezentaci 010 13 0 13
8. Ostatní služby 011 5 227 0 5 227

III. Osobní náklady celkem 012 4 437 0 4 437
9. Mzdové náklady 013 3 362 0 3 362
10. Zákonné sociální pojištění 014 1 058 0 1 058
12. Zákonné sociální náklady 016 17 0 17

IV. Daně a poplatky celkem 018 1 0 1
16. Ostatní daně a poplatky 021 1 0 1

V. Ostatní náklady celkem 022 93 0 93
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 023 5 0 5
21. Kursové ztráty 027 1 0 1
24. Jiné ostatní náklady 030 87 0 87

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 031 17 0 17
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 032 17 0 17

Náklady celkem 043 12 600 0 12 600
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 045 3 136 0 3 136

2. Tržby z prodeje služeb 047 2 772 0 2 772
3. Tržby za prodané zboží 048 364 0 364

IV. Ostatní výnosy celkem 059 -6 0 -6
16. Kursové zisky 064 7 0 7
18. Jiné ostatní výnosy 066 -13 0 -13

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 067 6 0 6
21. Tržby z prodeje materiálu 070 6 0 6

VI. Přijaté příspěvky celkem 075 9 594 0 9 594
27. Přijaté příspěvky (dary) 077 9 594 0 9 594

Výnosy celkem 081 12 730 0 12 730
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 082 130 0 130
D. Výsledek hospodaření po zdanění 084 130 0 130

Sestaveno dne: 6.6.2014

Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

číslo řádku
Činnosti

označ. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát



1.6.4. Příloha účetní uzávěrky rok 2013










