VÝROČNÍ ZPRÁVA
Centrum pro restaurování
a památkovou péči, o.p.s.

Obsah
Zpráva o činnosti

Založení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.
Charakteristika společnosti
Složení správní rady, složení dozorčí rady
Statutární orgán
Činnosti uskutečňované v roce 2016

Zpráva o hospodaření

Výnosy v členění dle účetní evidence
Náklady v členění dle účetní evidence
Hospodářský výsledek
Stav fondů k 31. 12. 2016
Stav a struktura majetku a závazků
Doplňující údaje o hospodaření společnosti

2

Zpráva o činnosti
Založení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (datum, zakládací listina)
Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (dále jen Centrum pro restaurování) bylo
založeno dne 27. června 2011 podpisem zakládací listiny.
Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 8. srpna 2011.

Charakteristika společnosti
Subjekt:

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Sídlo:

Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

IČO

28821815

Zakladatel:

Univerzita Pardubice

3

Zpráva o činnosti
Složení správní rady, složení dozorčí rady
Správní rada

Dozorčí rada

Ing. Karol Bayer, předseda

Ing. Petr Gabriel, MBA

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Jan Pikna

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Ing. Markéta Prokešová

Michal Kortyš
PhDr. Anna Matoušková
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.

Osmé společné zasedání obou orgánů společnosti se uskutečnilo na půdě zakladatele
dne 28. 3. 2016

Statutární orgán

Mgr. Eva Novotná, ředitelka
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Zpráva o činnosti
Činnosti uskutečňované v roce 2016
Odborné akce
•

Odborný seminář: Využití vápenných nanomateriálů pro konzervaci kamene a povrchů
architektury

•

Praktický workshop: Škrobové zušlechtěné papíry

Další činnost
• Byl zpracován informativní leták o činnosti Centra a připravovaných akcích a rozeslán
elektronicky cílovým skupinám.
• Proběhla aktualizace webové stránky Centra, byl založen Facebookový profil.
• Byla vytvořena databáze potenciálních klientů (Veřejné instituce, akademické a vědeckovýzkumné instituce, úředníci územních samosprávných celků, památkáři, majitelé a správci
památkových objektů, restaurátoři).
.
• V roce 2016 Centrum pro restaurování dokončilo přípravu žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu pro odborníky. Cílovou skupinou akreditovaného vzdělávacího programu jsou
úředníci státní správy, (zejména referenti památkové péče). Vzdělávací kurz je otevřený co
možná nejširšímu spektru uživatelů. Těmto ostatním zájemcům bude kurz nabízen jako
neakreditovaný. Dalšími zájemci o absolvování celého vzdělávacího programu nebo jeho
jednotlivých částí mohou být specializovaní pracovníci sítě odborných institucí pečujících o
movité i nemovité kulturní dědictví (NPÚ, galerie, muzea). Vybraní garanti zpracovali anotace
jednotlivých předmětů pro účely žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u MV ČR.
Celková doba vzdělávání: 3 kalendářní dny, 22 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45
min.)
Péče o umělecké, archeologické a stavební památky
-

Správní agendy
Archeologie a památková péče
Průzkumy památek a příprava obnovy
Péče o stavební památky a jejich součásti
Restaurování kamenných památek
Restaurování nástěnných maleb a sgrafita
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Zpráva o činnosti
Lidské zdroje
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 0,250.

Výnosy v členění dle účetní evidence
V roce 2016 byly realizovány následující výnosy:
Tržby z prodeje služeb – doplňková činnost
Ostatní výnosy celkem – hlavní činnost
Celkem výnosy

0 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč

Náklady v členění dle účetní evidence
V roce 2016 byly v účetnictví Centra pro restaurování evidovány následující náklady:
15 tis. Kč
0 tis. Kč
39 tis. Kč
5 tis. Kč
59 tis. Kč

Služby
Materiál
Osobní náklady (mzdy, odvody
Ostatní náklady
Celkem náklady

Hospodářský výsledek

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
0 Kč
8 250,00 Kč
8 250,00Kč

Doplňková
0 Kč

0

0

8 250,00 Kč

0 Kč
0 Kč

Správní
58 908,00 Kč

0 Kč
-58 908,00 Kč
0
-58 908,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2016: ZTRÁTA VE VÝŠI 50 658,00,- Kč.

Stav fondů k 31. 12. 2016
V roce 2016 Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. nevytvářelo fondy.

Stav a struktura majetku a závazků
V roce 2016 nebyl pořízen žádný drobný hmotný majetek. Majetek pořízený v předchozích obdobích
byl řádně inventarizován.
Pohledávky a závazky evidované k 31. 12. 2016 – viz účetní závěrka.
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Zpráva o činnosti
Doplňující údaje o hospodaření společnosti
Za rok 2016 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, daňová povinnost
nevznikla.
Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. vede podvojné účetnictví v účetním software
Premier systém. V roce 2016 nebylo Centrum pro restaurování plátcem DPH.
Roční úzávěrka je přílohou Výroční zprávy.
Za rok 2016 nevznikla povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
Za rok 2016 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, daňová povinnost
nevznikla.
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