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1. Úvod
Vážení příznivci kultury,
Stejně, jako v roce 2012 došlo v roce 2013 ke změně statutárního zástupce a to k datu 1.6.
2013. Od léta až do konce roku docházelo postupně ke stabilizaci chodu organizace. Došlo k řadě
organizačních změn, které vedly k automatizaci fungování kulturního centra.
Chtěl bych především poděkovat původním zaměstnancům za jejich trpělivost v době změn.
Novým zaměstnancům za jejich úsilí a tvrdou práci, kterou odvádí pro fungování celé organizace.
Myslím si, že organizace je nyní stabilní a má pevnou platformu pro naplňování hlavního předmětu
činnosti.
Velké poděkování patří vedení města a celému městskému úřadu v Sušici za velice vstřícné
jednání a pomoc při realizaci veškerých plánů.
Sušice je a vždy byla kulturním centrem pro velkou spádovou oblast. Kultura je zde na vysoké
úrovni především díky působení mnoha spolků, zájmových skupin, nadšenců do divadla, výborných
muzikantů atd. Cílem Sušického kulturního centra je vytvářet kvalitní podmínky pro fungování těchto
subjektů a pomoci jim na poli propagace a vytvořit živý vztah mezi nimi, dále přivážet do Sušice
kvalitní a pestrý kulturní program pro všechny generace.

2. Základní údaje
Název organizace: Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o.
Sídlo: Příkopy 178, 34201 Sušice, okres Klatovy
IČO: 00368512
Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký
Webové stránky: www.kulturasusice.cz
Zřizovatel organizace:
Město Sušice, Náměstí svobody 138/I, 34201 Sušice, okres Klatovy
Dne 1.10.2012 bylo přijato nové znění zřizovací listiny.

3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny
věkové kategorie občanů a návštěvníků Města Sušice:
o
o

veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy),
veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. (kino),
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poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č.
257/2001 Sb. (knihovní zákon) provozováním Městské knihovny v Sušici, pověřené
rovněž výkonem regionálních funkcí (viz Smlouva o přenesení regionálních služeb
uzavřená se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje) a Místní knihovny
Chmelná,
vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických
publikací dle zákona č. 37/1995 Sb. a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto
tiskovinách,
vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení,
kulturních památek, výstav aj.,
příspěvková organizace je zřizovatelem souboru zájmové umělecké činnosti smíšeného pěveckého sboru Svatobor, dechové hudby Solovačka, hudebního
souboru Karavana Swingers Band, tanečního klubu Fialka a spolku Sušické ochotnické
divadlo – Schody. V rámci zřizovatelské funkce bude SKC spolupracovat s uvedenými
soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných
SKC v Sušici a bude spravovat finanční prostředky, které soubory získají jako dotace
od Města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti.

Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího využívání
hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a
omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována
odděleně.
V rámci řemeslné živnosti se jedná o tyto obory:
Příloha č.1, část c) zákona 455/1991 o živnostenském podnikání - Hostinská činnost
V rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 455/1991 o
živnostenském podnikání se jedná zejména o tyto obory:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
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4. Organizační struktura

Během roku 2013 došlo k podstatným organizačním změnám a to jak z důvodu zvýšení
efektivity práce, tak z důvodu nárůstu objemu činnosti. V srpnu byla obsazena nová pozice hlavního
ekonoma a v listopadu pak pozice dramaturga, tím se ustálil počet zaměstnanců na 18,6 úvazků.

Obrázek 1: Mzdy - rozpočet a plnění

Rozpočet

Plnění

Skutečnostrozpočet

Mzdy celkem
OON celkem
Odvody
zdravotní
Odvody sociální
Rezerva 2013

3 954
654

4 093
526

139
-128

357
988

370
1 009

13
21
-76

Celkem

6 029

5 998

-31

v tis. Kč

76

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ačkoliv došlo během roku 2013 k navýšení počtu
zaměstnanců, nebyl překročen rozpočet stanovený na rok 2013.
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5. Činnost jednotlivých složek organizace
a. Kino
Budova kina je jednou z multikulturních budov, kde se konají akce různého druhu a žánru, od
klasických projekcí po akce divadelní, taneční, hudební a dále také besedy, přednášky a semináře.
V budově kina se nachází i galerie výtvarného umění, která sem přivádí stále více návštěvníků a
kavárna, která poskytuje nenahraditelné zázemí pro maminky s dětmi a to díky svému plně
vybavenému dětskému koutku.
Jedním z úspěchů kina bylo získání 1. místa za návštěvnost Filmového klubu podle velikosti měst.
počet
575
18 174

Odehrané projekce
Diváků celkem
Školní a předškolní představení
Seniorské projekce
Projekce "Baby kino"
Projekce "Filmový klub"

17
16
8
27

Projekce "Dokumentární film"
Přímé přenosy či záznamy baletu
Divadelní představení
Koncerty
Festivaly
Přednášky, besedy
Filmový maraton
Přímý přenos divadla
Letní kino

25
4
8
3
3
2
1
1
3

Tržby celkem
Odvody celkem
Čistá tržba celkem

1 842 098
1 162 811
679 287
Obrázek 2: Premiéra filmu Donšajni
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z toho počet dětí
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků
z toho počet diváků

1 803
191
62
233
196
268
1 431
316
125
151
18
48
145
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b. Sokolovna
Kulturní dům Sokolovna je centrem společenského dění v Sušici. Pořádají se zde divadla,
koncerty, dětská představení, zábavy, plesy, společenské akce, semináře, přednášky, besedy, taneční
kurzy apod. Jinak tomu nebylo ani v roce 2013. Během září došlo k přesunu předprodeje vstupenek
zpět do budovy Sokolovny. Nyní tam spolu s předprodejem sídlí i středisko Sušických novin, kam
mohou občané chodit a podávat inzeráty, oznámení apod.

počet
Taneční kurzy
Divadlo pro dospělé
Divadlo pro děti
Loutkové divadlo
Koncerty
Zábavné pořady
Maškarní pro děti
Taneční soutěž
Zahraniční výlety
Výlety - divadlo + koncert
Prodejní akce
Školní akce
Ostatní pronájmy

3
11
15
22
5
2
2
1
8
2
7
3
63

Obrázek 3: Reprezentační ples města Sušice 2013

Obrázek 4: Taneční soutěž
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c. Knihovna
V knihovně došlo během roku 2013 k řadě významných změn a to nejen z hlediska sídla
subjektu, ale také změny prostředí, což mělo pozitivní vliv na počet čtenářů a návštěvníků knihovny.
Knihovna je rozdělena na oddělení pro dospělé, kde se nachází čítárna a veřejný internet a na
oddělení pro děti s možností připojení k internetu. Mimo knihovní služby nabízí knihovna i řadu
dalších akcí a doprovodných programů jako jsou akce pro školy, besedy se spisovatelem, počítačové
kurzy, knižní výstavky, soutěže a výtvarné dílny.

Stav knižního fondu
z toho naučné literatury
z toho dětské literatury
Registrovaní čtenáři
z toho děti do 15 let
Návštěvníků celkem
Výpůjček celkem
z toho naučné pro dospělé
z toho krásné pro dospělé
z toho naučné pro děti
z toho krásná pro děti
Výpůjčky periodik

57 878
17 360
14 944
1 619
460
26 854
97 361
10 208
53 254
3 571
13 484
16 623

Veřejný internet
Počet návštěvníků
z toho v oddělení pro dospělé
z toho v oddělení pro děti

5 184
1 746
3 438

Ostatní akce
Akce pořádané pro školy
Beseda se spisovatelem
Počítačový kurz pro seniory
Knižní výstavky a upoutávky

108 z toho účastníků
5 z toho účastníků
4 z toho účastníků
22

Meziknihovní výpůjční činnost
Požadavky obdržené z jiných knihoven
Požadavky zaslané jiným knihovnám

473
185

Regionální činnost pro 26 obsluhovaných knihoven
Výměnné soubory
Metodické návštěvy
Poskytnuté metodické konzultace
Porady
Semináře

7

94
36
59
2 z toho účastníků
1 z toho účastníků

2 195
305
25

21
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Obrázek 5: Beseda se spisovatelem

Obrázek 6: Oddělení pro dospělé

d. Galerie
V budově kina se nachází galerie, která poskytuje krásný prostor určený k prezentaci
výtvarného umění. V roce 2013 nám bylo ctí uskutečnit řadu úspěšných výstav, jejichž vernisáží se
zúčastnilo početné publikum.
Výstavy uskutečněné v roce 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•

KT art
Že čas je jít spát…
UMUN – umělci malující ústy a nohama
Česká nová vlna v československém, autorském plakátu 60.let
Miroslav Šisler – Atraktory z Velhartic
Tief drin im Böhmerwald
Umění bez hranic
Židovské komunity na Sušicku

Obrázek 8:Výstava Miroslava Šislera

Obrázek 7:Výstava obrazů umělců
malujících ústy a nohama
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e. Galerie Branka
Branka je městská minigalerie, která nabízí prostor vhodný pro prezentaci malých výstavních
souborů různých žánrů. Vhodná je pro začínající umělce, kteří nemají dostatečné vlastní finanční
prostředky.
Během roku 2013 zde proběhlo velké množství výstav:
•
•
•
•
•
•
•

Dramasterie 2012 – výstava absolventů fotografické dílny
Dvakrát Šumava – výběr historických pohlednic a současné snímky
Tibetian Children Village – výstava fotografií
Dramasterie 2013 - výstava absolventů fotografické dílny
Indie, Nepál, Indonésie – fragmenty z cest
Střípky – Nový Zéland, Singapur, Malajsie, Thajsko - výstava fotografií
Houby - výstava fotografií

f. Kafe
Kavárna v budově kina poskytuje skvělé prostředí, jak z hlediska pohostinství, tak z hlediska
kulturního. Díky vybavenému dětskému koutku poskytuje útočiště pro maminky s dětmi, dále je to
vhodný prostor pro přednášky, besedy a menší koncerty. V roce 2013 zde probíhal pravidelně pořad Škrtněte si, prosím, který se stal velmi oblíbeným díky svým hostům a obsahu.

Koncerty
Přednášky, besedy

3 z toho počet diváků
10 z toho počet diváků

Obrázek 9: Škrtněte si, prosím.
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g. Sušické noviny
Sušické noviny vycházely každých 14 dní, za rok 2013 to bylo tedy 23 čísel. Celkem bylo za
rok 2013 vyrobeno 60 810 ks novin a z toho bylo prodáno celkem 55 946 ks novin, z toho patrné, že
bylo prodáno 92% z celkem vyrobených novin. Tržby z prodeje novin byly celkem 297 956,25 Kč.
Dále je možné si SN přečíst i v elektronické verzi a to i minulá vydání, která jsou k nalezení
v archivu na našich webových stránkách.
Ke konci roku se také začali intenzivně řešit dlužníci Sušických novin z let 2012 a 2013, kteří
byli kontaktováni a žádáni o splacení svých závazků a byly učiněny kroky, aby došlo k nápravě a
vyrovnání.

h. Spolky
Sušické kulturní centrum je zřizovatelem pěti zájmových souborů a organizací: Taneční klub
Fialka, smíšený pěvecký sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní
spolek Schody a kapela Karavana Swingers Band.
V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor pro
činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC a spravuje finanční prostředky, které
soubory získají jako dotace od Města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich
vlastní činnosti. SKC zajišťuje propagaci daným spolkům v médiích (Sušické noviny,
Facebook,www.kulturasusice.cz). Soubory na druhé straně poskytují svoji činnost při akcích
pořádaných SKC.
Smíšený pěvecký sbor Svatobor se účastní různých vystoupení v rámci akcí pořádaných SKC, ale i
na akcích pro jiné pořadatele. Dále se podílí na spolupráci s partnerskými městy města Sušice.
Celkem v roce 2013 absolvoval tento pěvecký sbor 28 koncertů. Hudební soubor Karavana Swingers
Band se zúčastnil 5 koncertů. Taneční klub Fialka, který úspěšně vystoupil na reprezentačním plese
města Sušice, mimo jiné pořádá každý rok úspěšnou celostátní pohárovou taneční soutěž „O putovní
pohár SKC“ a celostátní postupovou soutěž „Velká cena města Sušice“, které se zúčastnilo na 49
tanečních párů z různých měst České republiky. Ochotnický divadelní spolek Schody se zúčastnil
mnoha akcí, kromě velice vydařeného divadelního představení „Čtyři vraždy stačí, drahoušku!“, které
bylo hojně hráno a to nejen v Sušici, ale i v okolních městech se také podílel na natáčení seriálu
Modrava, slavnostním otevření ostrovu Santos a rozsvícení vánočního stromu na sušickém náměstí.
Dechový orchestr Solovačka bych v roce 2013 taktéž velice aktivní, vystupoval několikrát na
Farmářských trzích, Sušických slavnostech, na oslavách Dne boje za svobodu a demokracii, při výročí
vzniku republiky aj. a také se zúčastnil Festivalu dechové hudby.

6. Akce nové i tradiční
Během roku 2013 proběhlo mnoho změn, které měly pozitivní vliv na vývoj kulturního života
v Sušici a okolí. Nový rok započal 13. reprezentačním plesem města Sušice, který nesl název „Pod
10
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španělským sluncem“. Navázalo se na nově vzniklé projekce přímých přenosů či záznamů představení
jako byl balet nebo opera.
Během jara došlo k mnoho změnám, především ve vedení Sušického kulturního centra, kdy byl
zvolen do funkce ředitele Ing. Karel Sedlecký. V tomto období proběhly tradiční Sušické slavnosti,
kde vystoupila známá zpěvačka Anna K., prezentovali si zde sušičtí aktéři, školy a jiní.
Léto bylo ve znamení Santosu, vše započalo slavnostním otevřením dne 27.7.2013, hrála živá
hudba k poslechu i tanci, hrálo se divadlo a byl zde bohatý doprovodný program v podobě výtvarných
dílen, her a různých sportovních aktivit. Na akci „Kdo si hraje, zlobí míň“ se sešlo mnoho známých
osobností a lidé si tam mohli za jejich asistence vyzkoušet mnoho různých aktivit. SKC se také zapojilo
do jubilejního 25. Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA
2013, kdy mohla široká veřejnost poznat současné trendy a vrcholná tanečně-divadelní díla.
V neposlední řadě proběhl další úspěšný ročník umělecko-divadelního workshopu Dramasteria.
Nový školní rok byl doprovázen 1. narozeninami kina Sušice, slavilo se celý týden 23.-29.9.2013,
který přinesl speciální filmové projekce, premiéry, ukázky z nové tvorby, besedy s významnými
českými sportovci, přednášku o adopci na dálku, seriálový maraton a jiné. Na sušickém náměstí se
měli možnost vyjádřit na pódiu i neprofesionální umělci, kteří mohli zahrát či zazpívat. Celý program
okořenil koncert romské kapely Bengas. Oslava se završila afterparty ve filmových kostýmech v Kino
kavárně. Mezi vyprodané akce podzimu patří bezesporu koncert známé zpěvačky Radůzy,
v Sokolovně pak sklidil veliký úspěch Hradišťan.

Čas vánoční byl doprovázen pestrým kulturním programem. Mezi největší úspěchy patří oslovení
všech aktérů kulturního dění v Sušici a okolí a vytvoření společného plakátu „Kulturní Vánoce
v Sušici“, který obsahoval všechny akce v Sušici a okolí, které souvisely se svátky vánočními. Viz
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příloha č.1. S muzeem jsme se podíleli na společné akci „Čert a Mikuláš“, která byla hojně navštívena
dětmi i rodiči. Proběhlo tradiční zpívání koled, zahájení a ukončení vánočních trhů a všechny koncerty
pěveckých sborů.

7. Propagace
Ke konci roku 2013 se započalo pracovat na zkvalitnění propagace, zjednodušení a sloučení více
akcí od různých subjektů, tak aby veškeré informace o kulturním dění byly dobře dostupné všem
lidem v Sušici a okolí. Zmapovalo se, kam lze zasílat plakáty akcí s ohledem na rozpočet. Zajistila se
nová místa, kde lze zdarma inzerovat (informační střediska po Šumavě, hotely a veřejná prostranství).
Začalo se spolupracovat s Kulturním střediskem v Klatovech v rámci pomoci s propagací, rapidně se
zvýšil počet uživatelů facebookové stránky kina Sušice. Na závěr lze říci, že se podařilo zlepšit
povědomí o kulturních akcích a návštěvnost občanů.

8. Plánovaný vývoj pro rok 2014
Plány na rok 2014 jsou už v již plném proudu a pevně doufáme, že se vše naplánované zvládne
naplnit. Jedním z plánů je spolupráce s tiskem z regionu Klatovska a Plzeňského kraje (Klatovský deník
apod.), se šumavskými portály (např.: www.sumavago.cz), s rádii (český rozhlas plzeňského kraje,
rádio Blaník apod.), dále usilujeme o zlepšení povědomí o kulturním dění i mimo Sušici. Stále
zlepšujeme kvalitu správy webu www.kulturasusice.cz, který se za posledních pár měsíců pozvedl a
zlepšil funkčnost a obsah informací. Také se stále více zaměřujeme na facebookové stránky a jejich
účelnost. V rámci propagace pomocí výlepových ploch se snažíme o zefektivnění a snížení ceny
výlepu.
Jedním z významných projektů je vytvoření sdíleného kalendáře pro všechny aktéry kulturního
dění v Sušici a okolí, kam budou moci všichni zúčastnění přispívat a tím nebude docházet ke krytí a
duplikaci akcí, nespornou výhodou je, že na jednom místě bude jasný a přehledný program. Poté
bude vytvořen jeden velký společný plakát A1, který bude obsahovat program kina, veškeré koncerty,
divadla, přednášky, výstavy, besedy, festivaly apod., viz příloha č.2. V rámci výlepových ploch
usilujeme o spolupráci s některými prodejnami jako je ZKD, která se tak stane mediálním partnerem a
bude zveřejněna na zmiňovaném plakátu.
V roce 2014 bychom rádi rozjeli cyklus cestovatelských přednášek, které by probíhaly 1x měsíčně,
dále projekt výuky anglické gramatiky v podobě přednášek na různá gramatická a konverzační
témata, na která by se dalo přijít zvlášť a ne v rámci celého cyklu. Lidé by si tak mohli vybrat témata,
ve kterých mají mezery. Více bychom chtěli navázat na svátky a události (k velikonocím uspořádat
besedu/přednášku, atd.) Rádi bychom rozjeli tvořivé dílny, přednášky o extrémních sportech nejen
pro sportovní nadšence, přizvat i kulturní aktéry alternativního umění, pořádat více koncertů
známých kapel a zpěváků, více spolupracovat s místními aktéry a stát se pro ně jakousi „berličkou“ při
pomoci v organizaci a propagaci. Začít spolupracovat s nově vzniklým Kruhem přátel hudby, který se
chystá pořádat koncerty vážné hudby. Další spolupráce by měla být s muzeem, se kterým jsme se
domluvili na 4 společných akcích za rok (spolupráce započala v roce 2013 při akci „Čert a Mikuláš na
sušickém náměstí“).
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V plánu je také přebrání organizace Sušických slavností, oslavy 17. listopadu, 28. října a jiných
akcí, které pořádali jiní aktéři (Okrašlovací spolek města Sušice, atd.). Tradičně se bude pokračovat
v zaběhlých akcí a hned v lednu SIRKUS čeká organizace 14. reprezentačního plesu.
Rádi bychom zvýšili návštěvnost i tím, že budou vznikat nové pořady pro všechny věkové
kategorie a tím, že budeme více naslouchat lidem a jejich potřebám a přáním v oblasti kulturního
dění.

9. Hospodaření organizace
Rok 2013 přinesl mnoho změn a to se také odrazilo ve finanční stránce hospodaření SKC. Oproti
roku 2012 došlo k vyššímu tempu nárůstu příjmů oproti výdajům. SKC se tak i nadále bude snažit
pokračovat v rostoucím trendu příjmů oproti výdajům pomocí rozšiřování kulturního dění a hledání
alternativních finančních zdrojů a tím usilovat o snižování příspěvku Města Sušice.
Příspěvek Města Sušice na rok 2013 činil celkem 9 315 tis. Kč, který byl vyšší oproti původně
plánovanému příspěvku (7 803 tis.Kč) a to z důvodů mnoha faktorů, které bylo těžko předpovídat
v loňském roce. Jedním z mnoha faktorů byly náklady na energie, které byly v roce 2012 předem
velmi těžko odhadnutelné a to především díky uvedení nových budov (kino – otevřeno po
rekonstrukci 27.9.2012, komunitní centrum – otevřeno 30. 11.2012) do provozu a dále došlo
k přesunu nákladů z minulých let a tak se zdálo být potřeba navýšit příspěvek, v konečném stavu se
však dokonce ještě ušetřilo. Dalším z faktorů, díky kterým došlo k navýšení rozpočtu, byly náklady
spojené s revizemi, opravami a údržbou nových budov. Do dalšího roku už se s těmito náklady
počítalo a pevně věříme, že většina z nich byla jen jednorázová. Dále pak došlo k již zmiňovanému
navýšení mezd. Na účet 384 (výnosy příštích období) byla převedena částka 300 tis.Kč a tuto částku
se sníží příspěvek pro rok 2014. Hospodářský výsledek činil 144 tis. Kč.

Rozdíl
Čerpání
(skutečnostrozpočet (skutečnost) rozpočet)

tis. Kč
příjmy
hl. činnost
hospodářská činnost

3 918
790

4 425
1 328

příjmy vlastní

4 708

5 753

příspěvek
granty

7 803
43

9 315
43

12 554

15 111

hl. činnost
hospodářská činnost
převod 384/672

12 208
303

náklady celkem
hospodářský výsledek

12 511

14 091
576
300
14 967
144

příjmy celkem

507
538
1 045

1 512
0
2 557

náklady

43
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1 883
273
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Výroční zpráva Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o.

2013

Tabulka 1: Příjmy a výdaje 2013

Příjmy a výdaje 2013
(v tis. Kč)
16 000

14 667

14 091

14 000
12 000
10 000
8 000

5 753
4 425

6 000
4 000

1 328

2 000

576

0
CELKOVÉ
PŘÍJMY

CELKOVÉ
VÝDAJE
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VÝDAJE Z
DOPLŇKOVÉ
ČINNOSTI

Tabulka 2: Porovnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013

Porovnání příjmů a výdajů v letech 2012 a 2013
(v tis. Kč)
CELKOVÉ VÝDAJE 2013

14 667

CELKOVÉ PŘÍJMY 2013

5 753

11 278

CELKOVÉ VÝDAJE 2012

3 690

CELKOVÉ PŘÍJMY 2012

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v roce 2013 vzrostly příjmy oproti roku 2012 o 56% a
výdaje v roce 2013 vzrostly oproti roku 2012 o 30%, což ukazuje na optimistický trend vyššího růstu
příjmů vůči výdajům.
Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou k nalezení v příloze č.3 níže – rozvaha, výkaz
zisků a ztrát.
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