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1) Historie společnosti
Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012
a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 24. července 2012 (spis.
značka O 1079-RD13/KSOS). Hlavní činností společnosti je „zřízení a provozování školské
právnické osoby ve smyslu části dvanácté školského zákona“.
Společnost byla zřízena jako reakce na situaci, která nastala po odvolání ředitele
Konzervatoře Evangelické akademie v dubnu roku 2012. Původním záměrem bylo založit
novou konzervatoř v Olomouci. Na základě dohody s vedením Konzervatoře Evangelické
akademie ze srpna 2012 společnost tento záměr opustila.

2) Zpráva o aktivitách společnosti
Konzervatoř Olomouc o.p.s. v roce 2013 nevyvíjela činnost. Členové správní rady pouze
zajišťovali provozní chod společnosti – tj. platby nájmu za poštovní schránku a sídlo, úhradu
nákladů za vedení účtu a přípravu výroční zprávy za rok 2012.
V roce 2013 se konala tři zasedání správní rady (21. 2., 25. 6. a 11. 11.). V rámci zasedání
správní rady byla schválena výroční zpráva za rok 2012, správní rad schválila dodatky
k příkazním smlouvám s ředitelem společnosti, zástupkyní ředitele a sekretářem Konzervatoře
Olomouc o.p.s. (se sekretářem společnosti byla také prodloužena dohoda o zastupování).
Správní rada schválila ve funkci pokladníka R. Mimru, funkci odstoupeného revizora
hospodaření převzala dozorčí rada. Správní rada v květnu 2013 schválila per rollam tři
nové členy správní rady. Správní rada schválila změnu účtu – nový účet je veden u Fio
banky, a.s.
V roce 2013 se konala dvě zasedání dozorčí rady. Náplní činnosti dozorčí rady byla
kontrola hospodaření a obsahu smluv.

3) Struktura společnosti
Jediným zakladatelem společnosti je Mgr. Ing. Jan Krist.
Orgány společnosti jsou správní a dozorčí rada. Složení správní rady ke dni 1. 1. 2014:


předsedkyně správní rady – Tereza Červinková, Cerhovice, Ke Koupališti 245, PSČ 267 61



MgA. Marika Žáková, Brno, Porhajmova 1159/12, PSČ 618 00



Milena Buriánková, Mostkovice, Lesná 520/20, PSČ 798 02



Bc. Kateřina Vokounová, Koválovice-Osíčany, Koválovice u Tištína 1, PSČ 798 29



Jan Štědroň, Olomouc, Sladkovského 1183/1, PSČ 779 00



MgA. David Mimra, Olomouc, Charkovská 274/11, PSČ 779 00



Ing. Ivana Číhalová, Olomouc-Neředín, Pilotů 923/1, PSČ 779 00



MgA. Helena Fialová, Brno, Sušilova 768/3, PSČ 602 00



MgA. Robert Mimra, Praha 2, Legerova 1845/30, PSČ 120 00

Složení dozorčí rady ke dni 1. 1. 2014:


předsedkyně dozorčí rady – Bc. Josefa Volfová, Nové Strašecí, U Školy 122, PSČ 271 01



Mgr. Blažena Jasanská, Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1153, PSČ 562 01



Bc. Radka Spurná, Lutín, Za Rybníčkem 216, PSČ 783 49
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Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Ke dni 1. 1. 2014 je ředitelem Konzervatoře
Olomouc o.p.s. MgA. František Fiala, Brno, Sušilova 768/3, PSČ 602 00.
Konzervatoř Olomouc o.p.s. má uzavřen smluvní vztah s ředitelem Konzervatoře Olomouc
o.p.s. (požadavek § 9a zákona č. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech).
Společnost má dále uzavřen smluvní vztah se sekretářem a s předsedkyní správní rady,
která je zároveň zástupkyní statutárního orgánu.
Společnost nevydala statut a nemá organizační jednotky.

4) Změny ve složení správní rady, k nimž došlo v průběhu
roku 2013
Ke dni 5. 6. 2013 byli zapsáni do rejstříku obecně prospěšných společností noví členové
správní rady – Ing. Ivana Číhalová, MgA. Helena Fialová a MgA. Robert Mimra.

5) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti
Vzhledem k tomu, že společnost v roce 2013 nevyvíjela činnost, byly jedinými provozními
náklady vedení účtu (2067 Kč), nájem poštovní schránky a sídla (3300 Kč) a náklady
na tisk (472 Kč). V roce 2013 společnost uhradila veškeré závazky – tj. finanční půjčky
ve výši 50 000 Kč. Příjmy společnosti v roce 2013 byly ve výši 50 000 Kč – jednalo se
o finanční dary členů správní rady a příznivců společnosti.
K 1. 1. 2014 nemá společnost žádné závazky ani pohledávky.

6) Informace podle zákona o účetnictví
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční
zprávy. Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: společnost bude nadále vyvíjet
aktivity v oblasti vzdělávání (pořádání koncertů, seminářů, kurzů a dalších vzdělávacích
akcích).
Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku.
Roční účetní závěrka za rok 2013
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2013, a to v následující
struktuře:
a) přehled o příjmech a výdajích
b) přehled o majetku a závazcích
c) lidské zdroje
d) vývoj a stav fondů.
Přílohy tvoří součást účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohy jsou
uvedeny formou tabulek, které byly použity pro podání daňového přiznání.
Společnost není povinna nechat si vypracovat zprávu auditora.
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a) přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2013
Příjmy v Kč
číslo účt.sk.

položka

daňové

nedaňové

64 ostatní výnosy

0,00

840,00

68 dary přijaté

0,00

50 000,00

celkem

0,00

50 840,00

Výdaje v Kč
číslo účt.sk.

položka

daňové

nedaňové

50 spotřební nákupy

0,00

0,00

51 služby

0,00

3 772,00

54 ostatní výdaje

0,00

2 067,00

58 dary vydané

0,00

0,00

celkem

0,00

5 839,00

hospodářský výsledek

0,00

45 001,00

Uvedené příjmy jsou finanční dary a úroky z běžného účtu. Většina výdajů byla pokryta
finančními dary od členů správní rady a příznivců společnosti.
Konzervatoř Olomouc o.p.s. nevyvíjela doplňkovou činnost. Proto jsou veškeré příjmy
i výdaje uvedeny jako nedaňové. Výdaje jsou dále děleny na výdaje vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb a na vlastní činnost (provoz) obecně prospěšné společnosti.
V řádku „služby“ jsou uvedeny tyto výdaje – nájem poštovní schránky a sídla, výdaje
na tisk a kopírování.
V kolonce „ostatní výdaje“ jsou uvedeny poplatky bance.
b) přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2013
Majetek v Kč
číslo účt.sk. položka

stav k 1.1.

stav k 31.12.

01 nehmotný majetek

0,00

0,00

02 hmotný majetek

0,00

0,00

13 zásoby

0,00

0,00

21 peníze

5 050,00

1 278,00

22 banka

2 313,00

1 086,00

26 průběžné položky

0,00

0,00

31 pohledávky

0,00

0,00

39 opravná položka

0,00

0,00

7 363,00

2 364,00

celkem
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Závazky v Kč
číslo účt.sk. položka

stav k 1.1.

32 závazky
39 opravná položka

stav k 31.12.

50 000,00

0,00

0,00

0,00

94 rezervy
95 úvěry

0,00

0,00

0,00

0,00

celkem

50 000,00

0,00

Konzervatoře Olomouc o.p.s. k 31. 12. 2013 nemá žádné závazky. Celkové výdaje společnosti za rok 2013 jsou ve výši 5 839 Kč, příjmy za rok 2013 činí 50 840 Kč. Stav pokladny
k 31. 12. 2013 byl 1 278 Kč, stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 byl ve výši 1 086 Kč.
c) lidské zdroje
Ředitel, zástupkyně ředitele a sekretář měli v roce 2013 smluvní vztah s Konzervatoří
Olomouc o.p.s. na základě dohod o zastupování a příkazních smluv. Veškeré práce, které
vykonali v roce 2013, byly provedeny bez nároku na honorář nebo mzdu.
d) vývoj a stav fondů
Vzhledem k úhradě závazků společnosti v roce 2013 je stav rezervního fondu nulový.
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