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Úvodní slovo 1. náměstka primátora města Plzně a předsedy správní rady
společnosti Plzeň 2015, z. ú.
Jedním z ukazatelů úspěšnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je jeho
udržitelnost, tj. do jaké míry se tento projekt po jeho skončení otiskl do života města, zdali přispěl a
může přispět k jeho dalšímu rozvoji, a to nejen v oblasti kultury, a jestli se podaří dále pokračovat
v rozvíjení základních myšlenek uvedeného projektu – evropská dimenze a zapojení a aktivace
občanů.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 662 ze dne 10. prosince roku 2015 byla úkolem
naplňovat tyto základní ideje pověřena společnost Plzeň 2015, která realizovala program projektu
Evropské hlavní město kultury v roce jeho konání.
Tato společnost našla své sídlo v bývalé vozovně městských dopravních podniků, kde pod názvem
Kreativní zóna DEPO2015 vytváří živý prostor pro setkávání se s kulturou z celé Evropy. DEPO 2015 je
zároveň i místem, kde je možné v dílnách a v ateliérech pracovat, vzdělávat se, uplatnit svou
kreativitu a začít se svým podnikáním. DEPO2015 se tak stalo plzeňským představitelem velmi rychle
se rozvíjejícího kreativního průmyslu a doplňuje a rozšiřuje tak zdejší kulturní a společenskou
nabídku.
Vedle toho společnost Plzeň 2015 pořádala v roce 2016 kulturní a společenské festivaly, jako je kupř.
úspěšný festival světla BLIK BLIK, stala se jedním z organizátorů česko-bavorského festivalu
Treffpunkt, organizuje program v kulturním domě Peklo a udržuje a rozvíjí kontakty s evropskými
hlavními městy kultury, s podobnými kreativními zónami i univerzitami, a je tak zapojena do
celoevropských kulturních sítí.
Touto svou činností tak společnost Plzeň 2015 naplňovala během roku 2016 své stanovené poslání a
v našem městě se tak profiloval subjekt s aktivitami, jež zde dosud neměly zastoupení a jež
odpovídají stávajícím moderním trendům v oblasti kultury. I to je dědictví projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015. Rok 2016 naznačil, že vykročila dobrým směrem.

Martin Baxa, 1. náměstek primátora města Plzně
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Úvodní slovo ředitele organizace Plzeň 2015
Rok 2016 aneb „rok poté“ byl skutečně velmi náročným obdobím pro celou společnost Plzeň 2015,
která byla zodpovědná za úspěšnou realizaci projektu Evropského hlavního města kultury 2015. To,
na kolik procent se realizace tohoto projektu podařila, je subjektivní, ale za mne osobně rozhodně
převažují ty pozitivní efekty a reakce.
Značka úspěšného Evropského hlavního města kultury láká do Plzně dále návštěvníky, kteří návštěvu
města v roce 2015 nestihli, anebo se jim zde líbilo natolik, že se rádi vracejí. Ačkoliv už v roce 2015 do
Plzně zavítaly více než tři miliony návštěvníků a po 30% nárůstu v uplynulých dvou letech byl
očekáván spíše lehký pokles, dle dat Českého statistického úřadu přijelo v loňském roce ještě o 2 500
turistů více. Plzeň se tak podařilo nastartovat, nicméně čísla a měřitelná data nejsou ta jediná kritéria
úspěchu.
Pro celý tým Plzně 2015, který našel útočiště v krásném, ale technicky velmi neutěšeném stavu.
To samé se dá říci i o Kulturním domu Peklo, který tvoří další podstatnou část práce naší společnosti.
Tým prošel velmi významným zeštíhlením, financí ze strany města a dalších donátorů dramaticky
ubylo, avšak očekávání zůstala. Přesto však věřím, že jsme na dobré cestě. V roce 2018 projde
základní rekonstrukcí Kulturní dům Peklo a pevně doufám, že v roce 2021 otevřeme nové Depo –
moderní instituci 21. století.
Jsem přesvědčen, že se nám i nadále daří dělat Plzeň lepším a otevřenějším městem a především
plnit prakticky na 100 % aktivity, které přijalo Statutární město Plzeň v listopadu 2015 jako koncepci
udržitelnosti. Jedná se o tvorbu interaktivních výstav, provoz otevřené dílny „Makerspace“,
Kreativního inkubátoru a co-workingu, ale i čistě kulturních a komunitních projektů. Dovolím si
jmenovat festival BLIK BLIK, Bavorské kulturní dny, Evropský den sousedů, zapojení do Barokního
festivalu s Plzeňským krajem, realizaci uměleckých residencí z Německa, ale třeba i Japonska.
V neposlední řadě je také důležité zmínit i partnerské organizace, se kterými i nadále udržujeme více
než pozitivní vztahy a spolupracujeme na projektech jako Festival Finále, Živá ulice, Žebřík, Dron Fest
apod.
Je mi ctí, že mohu i nadále pomáhat otevírat Plzeň, ale pořád před námi je velký kus cesty. Velké díky
patří samozřejmě všem partnerům, donátorům, sponzorům a také celému našemu týmu!

Jiří Suchánek, ředitel Plzeň 2015
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1. Údaje o společnosti
1.1. Kontaktní a identifikační údaje
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 2292/14, 301 00 Plzeň
Tel.:
E-mail:
Web:
IČ:
DIČ:

378 035 360
info@plzen2015.cz ; depo2015@depo2015.cz
www.plzen2015.cz
29109124
CZ29109124

Zakladatel:
Statutární zástupce:

statutární město Plzeň
Ing. Jiří Suchánek, ředitel

1.2. Transformace společnosti
Dne 30. 12. 2015 požádala společnost o změnu právní formy z obecně prospěšné společnosti na
zapsaný ústav. Ke dni 18. 5. 2016 byla změna právní formy zapsána do rejstříku vedeného Krajským
soudem v Plzni, sp. zn. U 78. Ústav je nově zapsán s prodlouženou činností na dobu neurčitou.
Současně se změnou právní formy společnosti došlo také k rozšíření počtu členu správní rady o tři
členy na celkový počet devíti členů. Nově se členy správní rady stali:
JUDr. Anna Röschová, dat. nar. 26. května 1951
Milan Šupík, dat. nar. 28. prosince 1964
Bc. David Šlouf, dat. nar. 4. května 1973

1.3. Základní informace
Nezisková organizace Plzeň 2015, o. p. s. byla založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace
programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015, a to na základě usnesení
Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. 9. 2010. Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21.
10. 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ 29109124. Dne 23. 3. 2017 schválila Rada města Plzně
změnu sídla společnosti na adresu Presslova 2292/14, 301 00 Plzeň.

1.4. Struktura společnosti a informace o zaměstnancích
Organizační strukturu společnosti tvořila v roce 2016 následující oddělení: Administrativa, DEPO2015,
Centrum kreativních průmyslů, Obchod, marketing a vlastní produkce, Program, KD Peklo.
V tabulce seznamu zaměstnanců, která je přílohou výroční zprávy, naleznete přehled zaměstnanců
s úvazkem 0,5 – 1 FTE.
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Tým dále doplňovali externí spolupracovníci, kteří plnili konkrétní zadání na bázi projektového řízení.

1.5. Členové statutárních orgánů
Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým byl 15. 11. 2013 jmenován Ing. Jiří Suchánek (nar.
1. 7. 1982, Jičín). Ten byl také potvrzen ve funkci ředitele zapsaného ústavu správní radou dne 22. 12.
2015.

1.6. Orgány společnosti
Město jakožto zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada jmenuje
ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu,
strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. Ředitel
společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za společnost, je odpovědný za hospodaření,
uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za
nastavení vnitřní struktury fungování společnosti.

1.6.1. Správní rada
Členové:
Mgr. Martin Baxa, dat. nar. 16. září 1975 – předseda správní rady
Mgr. Miroslav Brabec, dat. nar. 25. prosince 1954
Doc. akad. mal. Josef Mištera, dat. nar. 13. prosince 1955
Ing. Alena Svobodová, dat. nar. 14. října 1953
Mgr. Michal Vozobule, dat. nar. 8. prosince 1980
JUDr. Petra Smolíková, dat. nar. 22. května 1966
JUDr. Anna Röschová, dat. nar. 26. května 1951
Milan Šupík, dat. nar. 28. prosince 1964
Bc. David Šlouf, dat. nar. 4. května 1973

1.6.2. Dozorčí rada
Členové:
Mgr. MUDr. Jana Kollrossová, dat. nar. 7. ledna 1971
Ing. Miloslava Šlajsová, dat. nar. 17. října 1952
Mgr. Ilona Jehličková, dat. nar. 12. října 1963
Petr Šustáček, dat. nar. 4. února 1979
Mgr. Tomáš, Bernhardt, dat. nar. 3. října 1968
Jana Bystřická, dat. nar. 29. listopadu 1949
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1.7. Partneři
Organizace Plzeň 2015 se i v roce po projektu Evropské hlavní město kultury spojila s veřejnými a
soukromými partnery, díky jejichž finanční podpoře se mohla konat většina akcí.
Mezi institucionální partnery patří především statutární Město Plzeň, dalšími významnými
institucionálními partnery dále bylo Ministerstvo kultury ČR a Plzeňský kraj. Dílčí projekty byly
financovány z dotačních zdrojů poskytnutých programem Prazdroj lidem, agenturou Czech Tourism,
soukromé zahraniční Nadace EU-Japan Fest (umělecké rezidence) nebo Úřadu městského obvodu
Plzeň 1.
Z privátních sponzorů se podařilo prodloužit spolupráci s několika místními firmami a také navázat
nová partnerství. Konkrétně obdržela společnost finanční prostředky nebo materiální podporu od
těchto partnerů: Bohemia Sekt, Boels, InterCora, Lasselsberger, CrossCafe, Ekokom, Makro,
Curaprox, Designblok a Bella Brutta. Uzavřeno bylo také oficiální partnerství s hotelem Angelo.

1.8. Prostory
V roce 2016 využívala společnost Plzeň 2015 tyto prostory:
Věž, Pražská 19
Budova historické vodárenské věže v Pražské ulici byla hlavním sídlem společnosti Plzeň 2015.
Kancelářské prostory využívala část zaměstnanců, zasedací místnost sloužila k poradám vedení
společnosti, prezentacím a schůzkám. V prosinci 2016 byly všechny kanceláře přestěhovány do
DEPO2015.
DEPO2015
Částečně rekonstruovaná bývalá vozovna a technická základna Plzeňských městských dopravních
podniků v Presslově ulici jako nová Kreativní zóna DEPO2015 navázala na své fungování v roce 2015,
kdy se stala jedním z hlavních ohnisek programu. Pokračování v činnosti DEPO2015 je nejen plněním
závazku k dlouhodobé udržitelnosti projektu, ale především reakcí na kladné návštěvnické ohlasy a
rozšířením kulturní nabídky Plzně o prostor s unikátním charakterem. Prostory jsou ovšem i nadále ve
velmi provizorním stavu.
KD Peklo
Na základě usnesení Rady města Plzně získala v roce 2014 společnost Plzeň 2015 do výpůjčky objekt
kulturního domu Peklo. Během roku 2016 zde realizovala vlastní kulturní program (např. oblíbené
electroswingové tančírny, koncerty) i soukromé pronájmy.
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2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce 2016
2.1. Kreativní zóna DEPO2015 - úvod
DEPO2015 je hlavním udržitelným výstupem projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Srdcem DEPO2015 je Centrum pro kreativní podnikání, které propojuje byznys s kulturou, resp.
s kreativními průmysly. DEPO2015 sdružuje komunitu umělců a kreativních lidí, kterým dává prostor
pro jejich tvorbu a prezentaci, podporuje jejich profesní růst, vzdělává je a zprostředkovává kontakty.
Přispívá k rozvoji města, revitalizuje a zvyšuje potenciál oblasti tím, že do ní vnáší možnost relaxace,
zábavy, vzdělávání pro různé cílové skupiny i kulturního a komerčního využití.

V roce 2016 navštívilo výstavy a různé akce pořádané v DEPO2015 přes 90.000 diváků. Společnost
se soustředila na rozvoj kreativní zóny, výstavní činnost a projekty zaměřené na rozvoj cestovního
ruchu. V prostoru se odehrávaly výstavy, akce vlastní produkce či partnerské spolupráce nebo
komerční pronájmy.
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Kreativní zóna DEPO2015 zahrnuje:
I. Centrum pro kreativní podnikání
a) Kreativní inkubátor
b) Makerspace – otevřená dílna a řemeslné kurzy
c) Coworking – sdílený pracovní prostor
d) Everfund Offline – pravidelná setkávání tvůrčích lidí
e) Kanceláře k pronájmu
II. Prostor pro kulturu, komunitu a živé umění
a) Rezidenční program OPEN A.i.R.
b) Živé umění
c) Komunitní aktivity (komunitní zahrada, Evropský den sousedů, Skryté město apod.)
d) Vlastní produkce – trhy, konerty, přehlídky designu apod.
e) Externí akce, pronájmy a spolupráce: Depo Street Food Market, Predator Run, festival Divadlo,
Skupova Plzeň, Animánie, Festival Finále Plzeň, Žebřík a další akce

2.2. Kreativní zóna DEPO2015 – vlastní akce v roce 2016
Program roku 2016 zahájilo rozsvěcení soch výstavy RESTART a rozloučení s Nejdelším fotoalbem
dne 27. ledna 2016. Plzeň 2015 při té příležitosti představila veřejnosti program na rok 2016.
Výstavu RESTART Čestmíra Sušky, která pokračovala na nádvoří DEPO2015 po celý rok 2016, nově
nasvítil světelný výtvarník Petr Pufler.
U veřejnosti oblíbený gastronomický festival pouličního jídla DEPO Street Food Market se v roce
2016 dočkal celkem tří opakování v únoru, květnu a říjnu, kdy přilákal vždy kolem 5.000 fanoušků
gastronomie z pouličních kuchyní celého světa. Dvoudenní American DEPO Street Food Market,
který doprovázel Slavnosti svobody, navštívilo dokonce přes 7 tisíc lidí.
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Velice úspěšný byl také koncert skupiny ALICE dne 28. května 2016, na nějž se vyprodala kapacita
autobusové haly, a návštěvnost koncertu atakovala jeden tisíc účastníků.
V průběhu léta se v DEPO2015 konaly další komerční akce, a to například koncert Summer City
fest warm up či Festival těhotenství. Areál také poprvé přivítal svatebčany, uskutečnil se zde
svatební obřad i hostina.
Mezi úspěšně zavedené nové formáty akcí se zařadily úsměvné a zároveň inspirativní prezentace
podnikatelských neúspěchů Fuck Up Nights (ve spolupráci s autory konceptu FUN Prague),
oblíbené komediální vystoupení televizních bavičů Na stojáka nebo večírek zábavných
animovaných klipů Kabaret GIF.

2.3. Kreativní zóna DEPO2015 – výstavy v roce 2016
TRIK – digitální hřiště pro zvídavé děti / 18. 2. – 24. 4. 2016
7.000 diváků, 50 školních tříd na vzdělávacích programech, 6 filmových projekcí pro 500 diváků
Dobrodruzi – Ze Stodu na cestě za novým životem / 5. 5. – 24. 9. 2016
3.500 diváků, 40 školních tříd na vzdělávacích programech, 3 přednášky, 2 workshopy
Má plast – umění, design a recyklace / 11. 10. 2016 – 28. 2. 2017
5.500 diváků, 25 školních tříd na vzdělávacích programech, pravidelné dílny pro veřejnost, 2
filmové projekce
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2.3.1.

Výstava TRIK – digitální hřiště pro zvídavé děti

Do konce ledna 2016 probíhala v prostoru DEPO2015 výstava Plzeňské rodinné fotoalbum,
zahájená v říjnu roku 2015. Dne 18. února proběhla hlavní a 20. února dětská vernisáž první
výstavy z programu roku 2016: výstava „TRIK – digitální hřiště pro zvídavé děti“ obsahovala 10
interaktivních instalací, spojujících svět umění, designu a nových technologií. Vznikla díky
spolupráci s českými a zahraničními umělci a programátory (WRO Art Center ve Wroclawi,
3dsense, Divadlo Alfa, PromoPlay, Animánie aj.) a přilákala za devět týdnů trvání přes 7000
platících návštěvníků. Jako doprovodný program k výstavě proběhly projekce animovaných filmů a
tvůrčí dílny pro děti. Lektorského programu pro školy se zúčastnilo 50 školních tříd.

2.3.2.

Výstava Dobrodruzi – ze Stodu na cestě za novým životem

Na výstavu TRIK navázala nová, opět interaktivní, výstava především pro děti s názvem Dobrodruzi
– Ze Stodu na cestě za novým životem, která vznikla v koprodukci DEPO2015 a Sladovny v Písku.
Diváky vtáhla do poutavého příběhu 83 Čechů, kteří se před 152 lety rozhodli opustit své domovy,
rodiny a přátele a vydali se na dobrodružnou cestu za snem o novém lepším životě až na daleký
Nový Zéland. Výstavu doprovázely workshopy pro děti a přednášky pro dospělé i lektorský
program pro školy. Celkem navštívilo výstavu přes 3500 diváků a 40 školních kolektivů. Výstava se
objevila také v pořadu Toulavá kamera ČT1 a v rozsáhlém rozhovoru s Pavlem Andělem v Lidových
novinách.
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2.3.3.

Výstava Má plast: umění, design a recyklace

Výstava představila 15 umělců a designérů, kteří se snaží na problém nakládání s plastovým
odpadem nejen upozornit, ale i navrhnout tvůrčí řešení. Ukázala výběr těch nejzajímavějších
zodpovědných a kreativních, vtipných i vážných, fungujících i teprve se rodících nápadů,
uměleckých vyjádření a designových řešení. Své objekty, fotografie, designové předměty, boty,
stroje i multimediální instalace na výstavě Má plast představili: Atečka Design, Better Future
Factory (NL), Michal Cihlář, Fablab DEPO2015, Dave Hakkens a Precious Plastic (NL), Iyo Hasegawa
(JAP), Mupimup, Plastique Fantastique (DE), Veronika Richterová, Iwan Seiko, Studio Swine (UK),
Nicole Taubinger, Benedikt Tolar, značka Adidas s botami od Alexandera Taylora, značka Melissa
presented by Bella Brutta s designy bot od Zahy Hadid nebo Vivienne Westwood nebo atelier PETMAT Fakulty architektury ČVUT. Součástí výstavy byl také funkční recyklátor plastů Precious
Plastic a dětská herna Benedikta Tolara včetně jeho popelnicových formulí. Prostorové řešení
výstavy vzniklo ve spolupráci slovenské designérky Jany Potiron a berlínských Plastique
Fantastique. Během roku 2016 výstavu navštívilo přes 5000 diváků, výstava pokračovala do 28. 2.
2017.

2.3.4.

Ostatní výstavy v průběhu roku

Kromě těchto velkých výstav proběhly v prostoru depa i výstavy menší, povětšinou související
s akcemi zde konanými či reflektující současnou tvorbu studentů a umělců v Plzni. V rámci
Slavností svobody byla v DEPO2015 instalována výstava fotografií Vladislava Vítka s názvem Naši
nám věnovaná konci 2. světové války a Čechům, kteří aktivně sloužili ve spojenecké armádě.
V kavárně byla v květnu instalována výstava akční a streetartové malby s názvem Okna. Další
expozice dokumentující výrobu elektrofonických kytar na území bývalého Československa od
úplných začátků v padesátých letech až po současnost byla k vidění po dobu týdnu ve foyer
DEPO2015 pod názvem Od Graziosa k Diamantce, čítající přes 160 exponátů. V červnu byla ve
foyer otevřena výstava bakalářských prací studentů ateliéru malby FDU Ladislava Sutnara ZČU v
Plzni. V kovárně se svými pracemi prezentovali žáci a absolventi ZUŠ Smetanova v Plzni, prostor
kavárny oživila expozice fotografií členů Fotoklubu Plzeň. V červenci se v prostoru kovárny konala
výstava dvou mladých výtvarníků – Ondřeje Vacka a Evelíny Vaněčkové. V kavárně byla
instalována výstava Jiřího Kornatovského a Luďka Míška. Jiří Kornatovský vedl týdenní kurz kresby
v prostorách depa, který byl součástí projektu ArtCamp 2016 FDULS ZČU. V září kavárnu obsadila
výstava Pohled za pixely, věnující se digitálnímu designu, během října a listopadu pak výstava
Fashion Shake, která představila tvorbu studentů oboru Návrhář a Oděvní design Integrované
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střední školy živnostenské v Plzni. Od 11. října byla také instalována výstava Figurama, pořádaná
FDU Ladislava Sutnara ZČU. V rámci česko-bavorského festivalu Treffpunkt byla otevřena výstava
německého malíře Stefana Birchenedera, který zaujal během posledních let širokou veřejnost v
Bavorsku nezaměnitelným stylem svých fotorealistických olejomaleb.

2.4. BLIK BLIK – Festival světla 2016
Druhý ročník Festivalu světla v Plzni letos dostal název BLIK BLIK a pokusil se pro obyvatele Plzně
objevit magická místa na Lochotíně – čtvrti, která překvapuje kombinací atmosfér od Zoologické
zahrady, přes vilovou čtvrť až mezi paneláky. Akci ve dnech 18. - 19. března 2016 navštívilo přes
40.000 diváků, pozitivní ohlasy přišly ze strany veřejnosti i médií. Přesun lokací mimo centrum se
ukázal jako velmi dobře přijatý. Potvrdilo se, že formát festivalu světla je pro Plzeňany atraktivní, v
podvečerních hodinách jej hojně navštívily také rodiny s dětmi a starší diváci. Mezi publikem byly
slyšet i cizí jazyky, zejména němčina.
Pořadatelem byla společnost Plzeň 2015 za podpory Města Plzně, UMO1 a Plzeňského kraje.
Celkem bylo na festivalu prezentováno 11 instalací umělců z ČR, Slovenska, Německa, Francie a
Japonska na trase mezi ZOO Lochotín a Sokolovnou Bolevec, kromě toho dalších 5 doprovodných
akcí (projekce na Dům digitálních dovedností, aktivity Pěstuj prostor, Envic, Fotoklub Plzeň,
Festival Finále).
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2.5. Aerowaves Spring Forward 2016
Historicky poprvé do České republiky zavítal putovní festival mladé evropské taneční tvorby
Aerowaves Spring Forward. Za jediný víkend 22. – 24. dubna bylo na šesti scénách v Plzni uvedeno
22 představení od umělců z 19 zemí světa. Plzeňskému publiku festival nabídl zajímavá evropská díla
v DEPO2015, Novém divadle, Moving Station nebo Papírně. Spolupořadateli akce byli Tanec Praha a
Plzeň 2015. Festival byl symbolickým pokračováním projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015.
Zájemci o současný tanec viděli v prostorách autobusové haly DEPO2015 ruský soubor Vozdukh
dance company, dialog živé hudby s tancem Francouze Christiana Ubla s Kylie Walters, úspěšnou
českou skupinu ME-SA, či sólo „This is the Title“ finského choreografa jménem Ima Iduozee.
Mimořádně rozsáhlého programu se zúčastnila téměř stovka umělců, festival divácky přitáhl přes
200 profesionálů i médií ze všech koutů světa.

2.6. Konference Open Up!
Ve dnech 9. a 10. června 2016 uspořádaly Plzeň 2015 a Aspen Institute Prague konferenci OPEN UP!,
kde zazněla konkrétní čísla z vyhodnocení přínosů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury
2015. Kromě ekonomických dopadů představili organizátoři a zástupci města další hodnotitelné
dopady nejrozsáhlejší kulturní akce loňského roku.
První den konference se uskutečnily čtyři panelové diskuse, v rámci kterých byly představeny
výsledky evaluačních studií. Mezi nejzajímavější údaje patří:
 Celková útrata návštěvníků akcí v souvislosti s projektem Plzeň 2015 byla vyčíslena na
564,3 milionů Kč.
 Výdaje návštěvníků způsobily zvýšení produkce české ekonomiky o více než 700 milionů
korun. Do veřejných rozpočtů bylo odvedeno ve formě DPH, daní z příjmů či povinného
pojištění nejméně 160 milionů korun.
 Město v souvislosti s projektem Plzeň 2015 navštívilo dle analýzy dat mobilních operátorů
3,4 milionu návštěvníků; celkový počet diváků na akcích pořádaných Plzní 2015 a partnery
projektu za celý rok 2015 dosáhl na přibližně 1,2 milionu.

Jedním z cílů konference bylo také předání zkušeností příštím uchazečům o titul Evropské hlavní
město kultury dalším českým i zahraničním městům, která zvažují kandidaturu nebo chtějí díky
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kultuře podpořit svůj rozvoj. Mezi dvěma stovkami hostů byli zástupci dalších českých měst, kteří by
se úspěchem Plzně rádi inspirovali, a také z několika německých měst, které kandidují na titul
Evropské hlavní město kultury 2023 – Norimberk, Drážďany, Magdeburg, Regensburg a další. Během
čtvrtečního večera se v DEPO2015 sešli také ministři kultury všech čtyř zemí Visegradu a slavnostně
zde udělili Mezinárodní visegrádskou cenu polskému festivalu Demoludy. Cena se uděluje
každoročně jako ocenění podpory a rozvoje kulturní spolupráce zemí V4. Večer zahájil eurokomisař
pro vzdělání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics. Následující kulturní program s názvem
Ochutnávka roku kultury připravila pro účastníky slavnostního setkání společnost Plzeň 2015.

Druhý den konference pokračovala uspořádáním čtyř kulatých stolů za hojné účasti kulturních aktérů
z Plzně a další odborné veřejnosti. Diskuse se vedla nad tématy: Udržitelnost projektu Plzeň – EHMK
2015, Evaluace dopadu kulturních projektů, její metodika a Kreativní průmysly jako nástroj přirozené
udržitelnosti EHMK.

2.7. Letní barokní festival
Dne 15. 6. 2016 byl koncertem hobojisty Viléma Veverky se souborem Ensemble 18+ v Mariánské
Týnici zahájen Letní barokní festival, který svou formou i obsahem navazuje na festival 9 týdnů
baroka. V průběhu července se uskutečnily dvě barokní slavnosti v Muzeu Českého lesa v Tachově a
na zámku v Hrádku u Sušice. V Tachově byla pro návštěvníky připravena prohlídka tachovského
zámku, bohatý program v muzeu byl zaměřen především na místní vzácné varhany, diváci mohli
navštívit komentované prohlídky. Slavnost byla zakončena varhanním koncertem a barokním
ohňostrojem. V Hrádku u Sušice byl připraven rozmanitý program ukončený barokním ohňostrojem.
Celkem obě barokní slavnosti navštívilo několik stovek platících návštěvníků.
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Dne 20. 8. 2016 proběhla barokní slavnost na zámku Zelená Hora. Pro návštěvníky byla připravena
prohlídka zámku a kostela Nanebevzetí Panny Marie, představení Kouzelná flétna a další doprovodný
program. Akci navštívilo přibližně 500 návštěvníků.
Závěrečná slavnost festivalu, který celé léto oživoval barokní památky v Plzeňském kraji, se
uskutečnila dne 26. 8. 2016 v Manětíně. Zahrnovala prohlídku manětínského zámku, exhibice kejklířů
a žonglérů a barokní ohňostroj, vrcholem večera bylo benefiční scénické představení Usurpator
tiranno souboru Musica cum gaudio v kostele sv. Barbory. Závěrečné slavnosti se zúčastnilo 380
návštěvníků.
Celková návštěvnost letního barokního festivalu se vyšplhala na 4 300 návštěvníků.
Kromě zmíněných barokních slavností se během celého léta uskutečnilo téměř třicet menších
barokních událostí v celém Plzeňském kraji.

2.8. Bavorsko-český festival Treffpunkt
Ve dnech 13. - 15. 10. 2016 se v areálu DEPO2015 uskutečnil první ročník bavorsko-českého
kulturního festivalu Treffpunkt, navazujícího na předchozí úspěšnou bavorsko-českou přeshraniční
spolupráci v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Festival navštívilo na 5.000
diváků z řad české i německé veřejnosti, partnerů a spolupracovníků. Slavnostní zahájení bavorskočeského festivalu Treffpunkt v Plzni proběhlo za účasti náměstkyně ministra kultury ČR
JUDr. Petry Smolíkové, 1. náměstka primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a samozřejmě
zástupců partnerského města Regensburg.
Program nabídl zdarma koncerty, filmové projekce, literární odpoledne, výstavy či taneční
vystoupení. V doprovodném programu nechyběly aktivity pro rodiny s dětmi, workshopy, výstavy
nebo divadelní představení. Po celou dobu festivalu byla v prostorách Autobusové haly otevřena
stylová bavorská pivní zahrada „Biergarten“, nabízející vedle kulturního programu také tradiční
bavorskou gastronomii.
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Kulturní dny v Řezně / Treffpunkt: Bayerisch-Böhmisches Festival in Regensburg
Plzeňské části festivalu Treffpunkt předcházela ve dnech 22. - 24. 9. 2016 třídenní prezentace české
kultury v partnerském městě Řezně. Velký ohlas vzbudilo uvedení scénické opery Usurpátor souboru
„Musica cum gaudio“ v nádherných prostorách Říšského sálu Staré radnice. V průběhu pátečního a
sobotního večera se v klubu pro mládež W1 a v klubu Degginger uskutečnily koncerty nadějných
plzeňských hudebních skupin. Ve spolupráci s plzeňským filmovým festivalem Finále proběhly
projekce oceněných českých filmů. V rámci debaty DEPO2015 meets Degginger přišla na řadu také
témata kreativních průmyslů a možností další bavorsko-české kulturní spolupráce.
Na bavorské části festivalu v Řezně, kde byla prezentována česká kultura, reprezentoval město Plzeň
a jeho delegaci vedl náměstek primátora města Plzně Ing. Petr Náhlík.

2.9. Významné partnerské akce a pronájmy v DEPO2015
Poprvé v DEPO2015 se 11. března 2016 konalo předávání hudebních cen Žebřík 2015 iREPORT Music
Awards, na kterém vystoupily kapely jako Tata Bojs, No Name, Jelen a další.
V dubnu se DEPO2015 stalo jednou z lokalit tradiční plzeňské akce Festival Finále Plzeň, na kterou
v květnu navázal Festival stepu. Obě tyto akce se z pohledu využití prostoru DEPO2015 i pořadatelů
odehrály úspěšně.

Ve spolupráci s Centrem Robotiky, které je umístěno ve stejném prostoru, se začátkem června
v DEPO2015 odehrál první festival dronů DronFest a Mistrovství ČR v létání dronů. Na programu byl
veletrh firem, na kterém se představily se svými stroji desítky společností z celé České republiky,
přednášky na zajímavá témata z oblasti bezpilotního létání nebo atraktivní letecké ukázky. Připraven
byl také zábavný program pro děti.
V polovině června 2016 se v DEPO2015 konalo dvojité výročí PMDP, které ve své bývalé provozovně
uspořádalo kulturní program a prohlídku včetně dlouhodobější výstavy. Akci navštívilo přes 4 tisíce
lidí. Další divácky úspěšnou akcí bylo představení Partička Open air, nádvoří zaplnilo přes tisíc diváků
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této úspěšné show. DEPO2015 v létě hostilo také Art Camp ZČU a legendu britského rocku, skupinu
Marillion, jejíž koncert navštívilo přes 600 posluchačů.
Ve dnech 26. – 27. srpna 2016 se v DEPO2015 odehrál Brewstock, první plzeňský pivně-kulturní
gastrofestival. Představilo se zde 17 pečlivě vybraných pivovarů. Připraven byl i doprovodný
program: koncerty plzeňských kapel a besedy s pivovarníky. Díky dobrým ohlasům od veřejnosti i
prodávajících se jedná o pokračování festivalu v roce 2017.
V rámci partnerské spolupráce proběhl v depu také koncert Plzeňské filharmonie a své výročí zde
oslavila ZČU koncertem Dana Bárty & illustratosphere. V listopadu v DEPO2015 proběhla část
festivalu Juniorfest 2016 včetně jeho slavnostního zahájení v Plzni a také největší konference
zaměřená na Google technologie DevFest, která nabídla různé přednášky a workshopy. Nadšence
módy potěšila akce s názvem Fashion Bazar vol. 3, kterou navštívilo několik stovek návštěvníků.
Na své si přišli také příznivci o designu v rámci prvního ročníku Plzeň Design!, který představil
současný český design. Během festivalu probíhal doprovodný program v podobě workshopů a či
večerního hudebního programu a také bylo možné designové zboží zakoupit. Akci Plzeň Design!
navštívila téměř tisícovka platících návštěvníků.

V posledním měsíci roku 2016 se zde konala série vánočních večírků a koncertů, např. skupiny
Wohnout, turné Souboj rebelů, či koncert kapely Sto zvířat, v rámci kterého bylo pokřtěno mládě
krokodýla ze ZOO Plzeň.

2.10.

DEPO2015 – Centrum kreativního podnikání

Mezi hlavní činnost Centra kreativního podnikání (CKP) patří provoz tzv. Makerspace – otevřené dílny
pro veřejnost, doprovodné programy k výstavám, letní tábory zaměřené na jazyky a zručnost.
Designeři z Makerspace pracovali během roku 2016 na projektech pro Slavnosti svobody, Letní
olympijský park, Loosovy interiéry, instalace pro Festival světla, zázemí pro výstavy v DEPO2015 i
komerční zakázky (mimo jiné pro kancelář rektora ZČU, trofeje pro Predator Race, výroba expozic pro
Designblok). Makerspace se prezentoval na veletrhu takových dílen, jako je Makerfaire Vienna (16. a
17. dubna) nebo na Prague Design Week ve dnech 2. - 8. května. Pro děti připravil Makerspace 2
česko-německé příměstské tábory (18. - 22. července a 8. - 12. srpna), recyklační soboty 2. a 6. srpna
a workshopy v průběhu celého léta.
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V průběhu roku se konalo v dílnách pravidelně několik desítek řemeslných kurzů nejrůznějšího
zaměření (sítotisk, kovo, dřevo, grafika, šicí a modelářská dílna, FabLab), v součtu zhruba 340 kurzů.
Součástí CKP je také sdílená kancelář Coworking. Narůstá počet aktivních členů, kteří si v coworkingu
pronajímají pracovní místo a využívají networkingové a vzdělávací aktivity.

Ve dvou turnusech se na jaře a na podzim znovu otevřel Kreativní inkubátor - vzdělávací program
pro začínající podnikatele. Díky unikátnímu tříměsíčnímu vzdělávacímu programu získají účastníci
základy pro podnikání – od nápadu na produkt nebo službu až po funkční důkladně propočítaný
business plán a uvedení na trh. Program je určený pro firmy v oborech produktového, grafického,
oděvního designu, obor šperku, animace, řemesel a další příbuzné kreativní odvětví. V roce 2016 jej
absolvovalo 9 týmů s celkem 25 účastníky, mezi nimi např. firmy ZORYA, Kutulu, Beneš & Michl,
Macula, VOALA, POP-PAP nebo zástupci Fakulty umění a designu ZČU.
Další z aktivit v režii CKP byl první ročník akce Plzeň Design!, který v DEPO2015 představil během čtyř
dní od 17. do 20. listopadu současný český design. Vedle expozic již zavedených studií, jako je
například nábytkářská značka TON, dostali prostor mladí začínající designeři a tvůrci zabývající se
módou, šperky, sklem a porcelánem nebo tvorbou pro děti. Pozvání přijaly necelé tři desítky
designerů, na akci zavítalo zhruba 800 návštěvníků. Pořadateli byli DEPO2015 a Original design shop,
partnery akce Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, společnost LASSELSBERGER a Český
rozhlas Plzeň.
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2.11.

Navazující aktivity v rámci udržitelnosti projektu Plzeň - EHMK 2015

Klub strážných andělů jako otevřená platforma pro dobrovolnictví v kultuře navázal na svou
rozsáhlou činnost z roku 2015. Vzhledem k poklesu vlastních akcí pořádaných společností Plzeň 2015
oproti roku 2015 rozšířil KSA svoji působnost i na podporu vybraných partnerských akcí.
Životaschopnost dobrovolnických aktivit v kultuře v Plzni potvrdilo pravidelné setkávání dobrovolníků
v prostorách DEPO2015 a jejich aktivní pomoc na mnoha akcích. Nejviditelnější byla účast
dobrovolníků na Festivalu světla BLIK BLIK, kterého se zúčastnilo na 30 dobrovolníků. Dobrovolníci se
také zapojili do výzkumu dopadů projektu Evropské hlavní město kultury prováděného Katedrou
sociální a kulturní antropologie FF ZČU. Celkem zůstalo v roce 2016 věrných svému poslání na 60
dobrovolníků, pomohli s organizací přes 30 plzeňských akcí a darovali téměř 1000 hodin svého
volného času podpoře kultury v Plzni, z toho téměř polovinu pro 11 partnerských akcí. Pracovní
nasazení dobrovolníků vytvořilo hodnotu srovnatelnou s cca 160.000 Kč při započtení potenciálních
nákladů 120 Kč/hodinu odpracované práce. Pro partnerské instituce v Plzni tak úspora činila téměř
50.000 Kč.

Skryté město
Další z vlajkových projektů EHMK 2015 Skryté město pokračoval v následném roce v pořádání
oblíbených sousedských procházek. Jejich organizace se ujal nově založený spolek Skrytá Plzeň. Od
května do října 2016 proběhlo ve vybraných sobotních termínech 23 procházek, které absolvovalo
přes 500 zájemců, a to jak na původních trasách, tak i s rozšířenou novou nabídkou. Speciální termíny
jsou pořádány v rámci tradičních akcí, např. během Slavností svobody se uskutečnilo 5 sousedských
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procházek, které navštívilo více jak 80 účastníků. V rámci Evropského dne sousedů přišlo na 7
procházek 130 lidí.

Umělecké rezidence
V rámci rezidenčního programu OPEN A.i.R. byly v roce 2016 podpořeny projekty osmi umělců,
přičemž dvě rezidence byly výjezdní a šest jich bylo realizováno v městě Plzeň. Projekty byly
mezioborové, od vizuálního umění až po umění živé. Důraz byl kladen na zasazení jednotlivých
projektů do kontextu Plzeňského kraje a konceptu programu DEPO2015. Zásadním faktorem u všech
rezidencí byla spolupráce se zahraničními partnery, místními umělci a veřejností.
Pracovním zázemím všech umělců, kteří přijeli na rezidenci do Plzně, byla kreativní zóna DEPO2015.
Dobře fungovala spolupráce s mistry jednotlivých dílen, kteří se rezidenčním umělcům věnovali a
poskytli jim vědomostní i materiální zázemí pro jejich práci.
Nejvýraznějším umělcem na rezidenci byl Japonec Yasuhiro Chida,
který představil své dílo na festivalu světla BLIK BLIK. Jeho
Brocken 5.1. bylo jednou z nejpopulárnějších instalací a
prezentovalo se v říjnu 2016 rovněž na Signal festivalu v Praze
(návštěvnost 400.000 diváků).

Mezi dalšími zahraničními umělci, kteří tvořili v DEPO2015, byli například rakouská fotografka Zita
Oberwalder, slovenský sochař Juraj Rattaj a polská umělkyně Ewa Glowacká, která se zabývala
grafickým zpracováním hodnocení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. V měsíci
červenci a srpnu tvořila česká architektka Kateřina Ždychová ve Vratislavi v rámci naší spolupráce s
polským programem A-i-R Wro.
O víkendu 24. - 25. září se program OPEN A.i.R. zapojil do akce Víkend otevřených ateliérů a
zpřístupnil prostory studia pro umělce široké veřejnosti. Dne 10. listopadu začal pro společnost Plzeň
2015 pracovat baskický stážista Javier Prieto.
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Pěstuj prostor
Samostatný spolek Pěstuj prostor, z.s. navazuje na svou činnost v rámci
projektu Evropské hlavní město kultury v oblasti péče o veřejný prostor,
výchovy a demokratizace ve vztahu ke společnému prostředí, kde žijeme.
Využívá prostory DEPO2015 pro zázemí své kanceláře a pořádání
veřejných přednášek. V květnu 2016 organizoval cyklus „Dialogy o
architektuře“ s tématy Architekt : developer, Junior : matador,
Praktik : teoretik a Doma : venku.
Evropský den sousedů
V roce 2016 se konal již třetí ročník akce, která
navázala na původní myšlenku Dne Meliny
Mercouri z roku 2010. Novinkou bylo zapojení
Odboru kultury Magistrátu města Plzně, který
podpořil zájemce o realizaci programu pro
veřejnost v programových ohniscích grantovou
podporu formou mikrograntu. Další pořadatelé se
rozhodli připravit akci bez grantové podpory.
Celkem se tak poslední květnovou sobotu 28. 5.
2016 program odehrával celkem na 9 místech po Plzni. Návštěvnost jednotlivých míst byla závislá na
konkrétní aktivitě toho kterého pořadatele a bohužel byl znát také citelný vliv špatného počasí a tedy
menší počet návštěvníků oproti předchozím ročníkům. Návštěvnost ohnisek se pohybovala lehce pod
1600 účastníky.
Nově se k EDS přidružily dobrovolnické aktivity ve formě malých úprav a oprav ve veřejném prostoru.
Tato aktivita měla nahradit v minulých letech realizovaný Anděl fest – festival dobrovolnictví. V rámci
akce úklid byli Plzeňané vyzváni k úpravě okolí svého bydliště se svými sousedy/dobrovolníky za
finanční podpory od P2015 do 3 000 korun. Do výzvy se přihlásilo 11 zájemců, z kterých bylo
podpořeno celkem 7 záměrů. Sobotní večer patřil již tradičně sousedskému setkávání, společné
vaření a stolování. Do sousedských večeří se zapojilo kolem 1800 Plzeňanů.
Neděle nabídla 7 různých tras oblíbených komentovaných procházek. U příležitosti EDS byla připravena
nová procházka po Křimicích na popud starosty Křimic, který přípravu finančně podpořil. Trasa se
nadále stává součástí systému celoročně nabízených sousedských procházek.
Celkem se do Evropského dne sousedů zapojilo v roce 2016 cca 3800 návštěvníků/účastníků.

2.12.

Kulturní dům Peklo

Dramaturgie akcí pořádaných společností Plzeň 2015 v KD Peklo se zaměřuje především na koncerty
a pravidelné electroswingové tančírny, pořádané ve spolupráci s pionýrem českého electroswingu
Martinem Juráčkem (Electroswing River). Electroswing Plzeň se stal tradiční součástí plzeňské
kulturní nabídky, navštěvují ho ale i vyznavači stylových večírků z Prahy a okolí. V loňském roce se
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konal celkem čtyřikrát: 12. 2., jako součást Slavností svobody 7. 5., 14. 10. a nově také na Silvestra se
speciálním novoročním programem.

V plesové sezóně se zde konají maturitní plesy i plesy ostatních organizací, například ples Letecké
záchranné služby Líně či ples Fitdanceart. Prostor nadále slouží k pronájmům nejrůznějších akcí, jako
např. ZOO trhy, výprodeje textilií, soutěž v kulturistice, semináře, školení volebních komisí či
amatérského divadla.
V letních měsících Peklo navštívila čínská konzervatoř, která v Pekle odehrála hned dva koncerty.
Velmi úspěšné byly koncerty Tomáše Kluse, kapely Slza, Mandrage a Mig 21. Pravidelně se koná
měsíční pořad s názvem Po siréně swing spojený s lekcemi tance. Dále se konalo na Velkém sále
několik divadelních představení jako např. představení divadla Sklep či představení dalších pražských
zájezdových divadel (Bez předsudků, Kdes to byl(a) v noci, Zabiják Joe a další).
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V nabídce jsou prostory k pronajmutí: malé taneční sálky, kde se cvičí jóga, historický tanec či balet
pro děti. Dále jsou místnosti využívané za účelem bezplatné právní poradny, školení, kurzy maleb,
amatérských divadelních představení či seminářů.
Celkem se v roce 2016 v KD Peklo konalo na osm desítek akcí se souhrnnou návštěvností téměř
65.000 diváků.
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3. Zpráva o hospodaření
3.1. Finance a rozpočet
Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Uvedené
částky, pokud není uvedeno jinak, jsou v tisících Kč.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových
dodávek
A.I.2. Prodané zboží
A.I.3. Opravy a udržování
A.I.4. Náklady na cestovné
A.I.5. Náklady na reprezentaci
A.I.6. Ostatní služby
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží,
vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku
A.II.7. Změna stavu zásob z vlastní činnosti
A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.10. Mzdové náklady
A.III.11. Zákonné sociální pojištění
A.III.13. Zákonné sociální náklady
A.III.14. Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.IV.15. Ostatní daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady celkem
A.V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále
A.V.17. Odpis nedobytné pohledávky
A.V.19. Kurzové ztráty
A.V.22. Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VII.28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Náklady celkem
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Hlavní
činnost
1.1.2016 31.12.2016
19 507

Hospodářs
ká činnost
1.1.2016 31.12.2016
2 339

4 839

808

0
472
509
347
13 340

350
42
2
2
1 135

- 160

32

0
- 109
-51
15 460
11 908
3 519
5
28
9
9
1 217
107
34
216
860

32
0
0
1 785
1 334
451
0
0
0
0
5
0
0
0
5

3 887

0

3 887
2

0
0

2

0

39 922

4 161
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Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
1.1.2016 1.1.2016 31.12.2016
31.12.2016
31 767
0
31 767
0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝNOSY
B.I. Provozní dotace celkem
B.I.2. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky celkem
B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.III.1. Tržby za vlastní výrobky
B.III.2. Tržby z prodeje vlastních služeb
B.III.3. Tržby za prodané zboží
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.8. Kurzové zisky
B.IV.10. Jiné ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku celkem
B.V.27. Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
A.VII.29. Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

124
124

0
0

3 173
0
3 173
0
3 075
8
3 067
62
62
38 201
-1 721
0
-1 721

6 197
349
5 425
423
0
0
0
0
0
6 197
2 036
174
1 862

Náklady společnosti byly tvořeny zejména běžnými provozními náklady, náklady na realizaci
jednotlivých projektů a také náklady na evaluaci projektu „Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015“. Oproti předchozímu období jsou náklady společnosti výrazně nižší. Část
nákladů společnosti také představují náklady spojené s pořízením drobného hmotného a
nehmotného majetku a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Výnosy společnosti zahrnují především:








Provozní dotaci z rozpočtu Statutárního města Plzeň v celkové výši 11 550 tis. Kč.
Dotaci z programu čtyřletých grantů v oblasti kultury poskytnutou Statutárním
městem Plzeň ve výši 1 700 tis. Kč
Čtyři dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v souhrnné výši 1 370 tis. Kč.
Tři dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v celkové výši 1 110 tis. Kč.
Dotace z rozpočtu Úřadu městského obvodu Plzeň 1 ve výši 200 tis. Kč.
Příspěvku na realizaci projektu Česko-německého festivalu Treffpunkt od Českoněmeckého fondu budoucnosti v částce 172 tis. Kč.
Část „Ceny Meliny Mercouri“ ve výši 15 538 tis. Kč. Tato cena v celkové výši 1 500 tis.
€ je udělována Evropskou komisí jako příspěvek na realizaci a udržitelnost projektu
Evropské hlavní město kultury, a to na základě splnění požadovaných kritérií.
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Dotaci z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS: ČR – Svobodný stát Bavorsko na
projekt „Česko-německá kulturní platforma“. Účtované výnosy souvisí s přípravnou
fází projektu a jsou ve výši 184 tis. Kč. Samotný projekt byl zahájen až v roce 2017.
Výnosy získané v souvislosti s poskytováním služeb v rámci hlavní činnosti (především
prodeje vstupného) ve výši 3 173 tis. Kč.
Výnosy v rámci vedlejší činnosti, především poskytování služeb (služby spojené
s nájmy, reklamní činnost, apod.), pronájmů a prodeje reklamních předmětů a
vlastních výrobků v celkové hodnotě 6 197 tis. Kč.
Výnosy z odpisů dlouhodobého majetku financovaného z poskytnutých investičních
dotací představují částku ve výši 3 067 tis. Kč.
3.2. Fondy společnosti

Vývoj a konečný stav fondů
Vlastní jmění
Rezervní fond
Účelový fond

Stav na
počátku
období
5763
0
500

Přírůstky
729
0
0

Úbytky
2 393
0
500

Stav na konci
období
4 099
0
0

Přírůstek vlastního jmění zahrnuje:
 Využití účelového daru od společnosti MITSUBISHI CORPORATION na technické
zhodnocení (vytápění Autobusové haly) v prostorách DEPO2015 ve výši 500 tis. Kč
 Dar dlouhodobého hmotného majetku (2 automobily Škoda Fabia) od Statutárního
města Plzně ve výši 150 tis. Kč
 Využití části ceny Meliny Mercouri na pořízení licence pro instalaci Brocken 5.1. ve
výši 79 tis. Kč
Úbytek vlastního jmění zahrnuje:
 Poměrná část odpisů majetku pořízeného z dotace účtovaných do výnosů v částce
2 393 tis. Kč
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3.3. Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2016

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek
A.I Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Software
3. Ocenitelná práva
A.II Dlouhodobý hmotný majetek
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku
B. Krátkodobý majetek
B.I. Zásoby
1. Materiál na skladě
3. Nedokončená výroba
5. Výrobky
7. Zboží na skladě a v prodejnách
B.II Pohledávky
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
7. Daň z příjmů
7. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
18. Dohadné účty aktivní
B.III Krátkodobý finanční majetek
1. Pokladna
3. Účty v bankách
B.IV Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
9 696
4 840
3 800
1 040
9 704
2 679
5 655
1 287
83
4 848
1 331
776
362
1 389
990
30 473
2 404
548
159
61
1 636
8 945
2 707
610
1 103
0
0
10
4 515
0
18 597
396
18 201
527
388
139
40 169
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Stav
k poslednímu
dni účetního
období
9 648
4 974
3 855
1 119
13 409
5 891
5 866
1 287
365
8 735
2 683
1 050
1 193
2 522
1 287
8 626
1 665
318
127
170
1 050
2 368
954
501
226
148
158
5
172
204
4 449
502
3 947
144
144
0
18 274
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Stav
k prvnímu dni
účetního
období

PASIVA

A. Vlastní zdroje
A.I Jmění
1. Vlastní jmění
2. Fondy
A.II Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje
B.III Krátkodobé závazky
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
B.IV Jiná pasiva
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

6 408
6 263
5 763
500
145
X
301
-156
33 761
10 345
3 236
21
1 084
1 629
26
896
210
290
1 905
144
904
23 416
1
23 415
40 169

Stav
k posledním
u dni
účetního
období
4 385
4 099
4 099
0
286
141
X
145
13 889
5 657
3 133
35
284
754
4
396
0
119
0
78
854
8 232
0
8 232
18 274

Změny v položkách dlouhodobého majetku:
Ústav pokračoval se souhlasem vlastníka v technickém zhodnocování objektu DEPO2015 ve
výši 1 006 tis. Kč. Hlavní část technického zhodnocení představovalo vybudování vytápění
Autobusové haly. Dále bylo provedeno rozšíření elektroinstalace a příprava prostor na
umístění kontejnerů. Další technická zhodnocení budou pokračovat.
V prosinci 2016 byly pořízeny kontejnery určené k pronájmům jako kancelářské a výrobní
prostory v rámci Centra kreativního podnikání v hodnotě 2 098 tis. Kč.
Byly zpracovány projektové dokumentace. Evidovány jsou jako nedokončený dlouhodobý
majetek ve výši 282 tis. Kč Na základě těchto studií je městem Plzeň prováděna dílčí
rekonstrukce objektu DEPO2015.
Byla pořízena dřevěná venkovní terasa s dětským pískovištěm v pořizovací ceně 108 tis. Kč.

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 2292/14
301 00 Plzeň
IČO 29109124

www.plzen2015.cz
www.depo2015.cz

Ústav pořídil mobilní taneční podlahu v hodnotě 61 tis. Kč.
Dále byly získány darem od Statutárního města Plzně dva osobní automobily Škoda Fabia v
celkové hodnotě 150 tis. Kč.
Softwarová aplikace „Skryté město“ byla technicky zhodnocena ve výši 55 tis. Kč.

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 2292/14
301 00 Plzeň
IČO 29109124

www.plzen2015.cz
www.depo2015.cz

4. Přílohy a doplňující informace
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Seznam zaměstnanců platný ke dni 31. 12. 2016
Příloha č. 2 – Účetní závěrka za rok 2016

Odkazy web
Kreativní zóna DEPO2015

www.depo2015.cz

Udržitelné výstupy projektu Plzeň 2015

www.plzen2015.cz

Facebooková stránka DEPO2015

www.facebook.com/depo2015

Facebookový profil „Kulturní Plzeň“

www.facebook.com/Pilsen2015

Vydala Plzeň 2015, zapsaný ústav.

V Plzni dne 22. června 2017

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 2292/14
301 00 Plzeň
IČO 29109124

www.plzen2015.cz
www.depo2015.cz

Příloha č. 1

Seznam zaměstnanců společnosti Plzeň 2015, z.ú platný ke dni 31. 12. 2016
Oddělení / jméno
Administrativa
Suchánek Jiří
Vacková Kristýna
Benýr Jiří
Homolová Dagmar
Konrádová Simona
Program
Sulženko Jiří
Majnerová Kateřina
Jirátová Kristýna
DEPO2015
Kunc Jiří
Kožíšek Josef
Liška Ondřej
Pekař Roman
Lukašáková Iva
Šírová Veronika
Centrum kreativních průmyslů
Kašpárek Ondřej
Honomichl Jan
Melka Stanislav
Houžvičková Anna
Obchod, marketing a vlastní
produkce
Toušová Kateřina
Šuláková Lucie
Šmídová Jitka

KD Peklo
Sporková Václava
Kaprová Zdeňka
Fenclová Dagmar
Sklenářová Daniela
Žaludová Anna
topiči

název pozice

úvazek

ředitel
asistentka ředitele, HR manager
finanční manažer
finanční administrátor
právní administrátorka

1
1
1
1
0,6

programový ředitel
asistentka programového ředitele
produkce programu

0,7
1
1

ředitel DEPO2015
správce
správce
vedoucí technické produkce
vedoucí recepce
provozní

1
1
1
1
1
1

Manažer kreativní zóny DEPO2015
vedoucí otevřené dílny
mistr otevřené dílny
Administrativa a produkce kreativní zóny DEPO2015

1
1
1
1

marketing and sales manager
specialista marketingu
produkce eventů

vedoucí (KD Peklo)
Pracovník úklidové služby (KD Peklo)
produkce a dramaturgie
administrativa
úklid, produkce
pozn.: pouze v sezóně

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 2292/14
301 00 Plzeň
IČO 29109124

1
1
1
20,3

1
1
1
1
1
4
9

www.plzen2015.cz
www.depo2015.cz

Příloha č. 2 - Účetní závěrka
Zpracováno v souladu s vyhláškou

ROZVAHA (BILANCE)
(v celých tisících Kč)

vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

ke dni

31.12.2016

Název účetní jednotky

Plzeň 2015, zapsaný ústav
IČ

29109124
Presslova 2992/14
Plzeň
301 00
AKTIVA
a

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

9 696

9 648

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

2

4 840

4 974

A.I.2

Software

4

3 800

3 855

A.I.3

Ocenitelná práva

5

1 040

1 119

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

9 704

13 409

A.II.3

Stavby

13

2 679

5 891

A.II.4

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5 655

5 866

A.II.8

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

1 287

1 287

A.II.9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

83

365

A.IV

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

4 848

8 735

A.IV.2

Oprávky k softwaru

30

1 331

2 683

A.IV.3

Oprávky k ocenitelným právům

31

776

1 050

A.IV.6

Oprávky ke stavbám

34

362

1 193

A.IV.7

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí35

1 389

2 522

A.IV.11

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

38

990

1 287

B.

Krátkodobý majetek celkem

40

30 473

8 626

B.I.

Zásoby celkem

41

2 404

1 665

B.I.1

Materiál na skladě

42

548

318

B.I.3

Nedokončená výroba

44

159

127

B.I.5

Výrobky

46

61

170

B.I.7

Zboží na skladě a v prodejnách

48

1 636

1 050

B.II.

Pohledávky celkem

51

8 945

2 368

B.II.1

Odběratelé

52

2 707

954

B.II.4

Poskytnuté provozní zálohy

55

610

501

B.II.5

Ostatní pohledávky

56

1 103

226

B.II.8

Daň z příjmů

59

0

148

B.II.10

Daň z přidané hodnoty

61

0

158

B.II.11

Ostatní daně a poplatky

62

10

5

B.II.12

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. Rozpočtem

63

4 515

172

B.II.18

Dohadné účty aktivní

69

0

204

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

71

18 597

4 449

B.III.1

Peněžní prostředky v pokladně

72

396

502

B.III.3

Peněžní prostředky na účtech

74

18 201

3 947

B.IV.

Jiná aktiva celkem

80

527

144

A.II

AKTIVA

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

b
81

1

2

B.IV.1

Náklady příštích období

B.IV.2

Příjmy příštích období

82

139

0

AKTIVA CELKEM

83

40 169

18 274

997

180 068

108 036

a

Kontrolní číslo

ř. 1 až 83

388

144

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

d

3

4

PASIVA
c
A.

Vlastní zdroje celkem

84

6 408

4 385

A.I.

Jmění celkem

85

6 263

4 099

A.I.1

Vlastní jmění

86

5 763

4 099

A.I.2

Fondy

87

500

0

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

89

145

286

A.II.1

Účet výsledku hospodaření

90

x

141

A.II.2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

301

x

A.II.3

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

92

-156

145

Cizí zdroje celkem

93

33 761

13 889

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

104

10 345

5 657

B.III.1

Dodavatelé

105

3 236

3 133

B.III.3

Přijaté zálohy

107

21

35

B.III.4

Ostatní závazky

108

1 084

284

B.III.5

Zaměstnanci

109

1 629

754

B.III.6

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

110

26

4

B.III.7

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

111

896

396

B.III.8

Daň z příjmů

112

210

0

B.III.9

Ostatní přímé daně

113

290

119

B.III.10

Daň z přidané hodnoty

114

1 905

0

B.III.17

Jiné závazky

121

144

78

B.III.22

Dohadné účty pasivní

126

904

854

B.IV.

Jiná pasiva celkem

128

23 416

8 232

B.IV.1

Výdaje příštích období

129

1

0

B.IV.2

Výnosy příštích období

130

23 415

8 232

131

40 169

18 274

998

160 676

73 096

B.

PASIVA CELKEM
Kontrolní číslo

Sestaveno dne:
19.6.2017

ř. 84 až 131

Razítko:

Podpis vedoucího úč. jednotky
Ing. Jiří Suchánek
Sestavil:
Accontis - účetní servis s.r.o.
Telefon: 377448926

Zpracováno v souladu s vyhláškou

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)

vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

ke dni

31.12.2016

Název účetní jednotky

Plzeň 2015,
zapsaný ústav

IČ

29109124
Presslova 2992/14
Plzeň
301 00

Číslo účtu

Název položky

Číslo
řádku

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

A.

NÁKLADY

39 922

4 335

44 257

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

19 507

2 339

21 846

A.I.1

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

1

4 839

808

5 647

A.I.2

Prodané zboží

2

0

350

350

A.I.3

Opravy a udržování

3

472

42

514

A.I.4

Náklady na cestovné

4

509

2

511

A.I.5

Náklady na reprezentaci

5

347

2

349

A.I.6

Ostatní služby

6

13 340

1 135

14 475

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží,
vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku

-160

32

-128

A.II.7

Změna stavu zásob vlastní činnosti

7

0

32

32

A.II.8

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

8

-109

0

-109

A.II.9

Aktivace dlouhodobého majetku

9

-51

0

-51

A.III.

Osobní náklady celkem

15 460

1 785

17 245

A.III.10

Mzdové náklady

10

11 908

1 334

13 242

A.III.11

Zákonné sociální pojištění

11

3 519

451

3 970

A.III.13

Zákonné sociální náklady

12

5

0

5

A.III.14

Ostatní sociální náklady

13

28

0

28

9

0

9

9

0

9

1 217

5

1 222

A.IV.
A.IV.15
A.V.

Daně a poplatky celkem
Daně a poplatky

14

Ostatní náklady celkem

A.V.16

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

15

107

0

107

A.V.17

Odpis nedobytné pohledávky

16

34

0

34

A.V.19

Kursové ztráty

17

216

0

216

A.V.22

Jiné ostatní náklady

18

860

5

865

3 887

0

3 887

3 887

0

3 887

2

0

2

2

0

2

0

174

174

0

174

174

39 922

4 335

44 257

A.VI.
A.VI.23
A.VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poskytnuté příspěvky celkem

A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A.VIII.

19

20

Daň z příjmů celkem

A.VIII.29 Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

21

Číslo účtu

Název položky

Číslo
řádku

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

B.

VÝNOSY

38 201

6 197

44 398

B.I.

Provozní dotace

31 767

0

31 767

B.I.1

Provozní dotace

31 767

0

31 767

B.II.

Přijaté příspěvky celkem

124

0

124

B.II.3

Přijaté příspěvky (dary)

124

0

124

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

3 173

6 197

9 370

B.III.1

Tržby za vlastní výrobky

24

0

349

349

B.III.2

Tržby z prodeje služeb

25

3 173

5 425

8 598

B.III.3

Tržby za prodané zboží

26

0

423

423

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

3 075

0

3 075

B.IV.8

Kurzové zisky

27

8

0

8

Jiné ostatní výnosy

28

3 067

0

3 067

62

0

62

62

0

62

38 201

6 197

44 398

-1 721

2 036

315

0

174

174

-1 721

1 862

141

B.IV.10
B.V.
B.V.13

22

23

Tržby z prodeje majetku celkem
Tržby z prodeje materiálu

29

VÝNOSY CELKEM
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
A.VIII.29 Daň z příjmů

30

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Sestaveno dne:
19.6.2017

Razítko:

Podpis vedoucího úč. jednotky
Ing. Jiří Suchánek
Sestavil:
Accontis - účetní servis s.r.o.
Telefon: 377448926

Příloha k účetní závěrce
Účetní závěrka se sestavuje ke dni 31. 12. 2016
(za účetní období 1. 1. - 31. 12. 2016)
(údaje v tis. Kč, není-li stanoveno jinak)

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Obecné údaje
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Plzeň, Presslova 2992/14, PSČ 301 00
IČ: 291 09 124
DIČ: CZ 291 09 124
Ústav je veden u KS v Plzni, oddíl U, vložka 78.
Ústav byl založen na dobu neurčitou.
V průběhu roku 2016 změnila společnost právní formu z obecně prospěšné společnosti na
zapsaný ústav. Nově je také společnost založena na dobu neurčitou oproti původnímu termínu
do 31. 12. 2016. Obě skutečnosti byly zapsány v OR dne 18. 5. 2016.
Zakladatelem je:
Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
Jako předmět činnosti zapsaného ústavu jsou zapsány následující činnosti:
 zajištění udržitelnosti programové náplně projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015, včetně projektů zaměřených na zahraniční spolupráci, zejména na
česko-německou přeshraniční spolupráci
 provoz kreativní zóny v souladu s předmětem činnosti ústavu
 rozvoj kreativních průmyslů
 rozvoj inovativních řešení pro marketing a turismus s důrazem na jejich digitální
formy
 provoz otevřené řemeslné dílny a souvisejících kurzů
 vydavatelská činnost
 pořádání školení, workshopů, coachingu a dalšího vzdělávání
 poradenství a zprostředkovatelská činnost pro neziskové subjekty
Doplňková činnost:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1

Správní rada ke dni 31. 12. 2016:
Martin Baxa, dat. nar. 16. září 1975
Miroslav Brabec, dat. nar. 25. prosince 1954
Josef Mištera, dat. nar. 13. prosince 1955
Alena Svobodová, dat. nar. 14. října 1953
Michal Vozobule, dat. nar. 8. prosince 1980
Petra Smolíková, dat. nar. 22. května 1966
Anna Röschová, dat. nar. 26. května 1951
Milan Šupík, dat. nar. 28. prosince 1964
David Šlouf, dat. nar. 4. května 1973
Dozorčí rada ke dni 31. 12. 2016:
Jana Kollrossová, dat. nar. 7. ledna 1971
Miloslava Šlajsová, dat. nar. 17. října 1952
Ilona Jehličková, dat. nar. 12. října 1963
Petr Šustáček, dat. nar. 4. února 1979
Tomáš, Bernhardt, dat. nar. 3. října 1968
Jana Bystřická, dat. nar. 29. listopadu 1949
Od 15. 11. 2013 je společnost řízena ředitelem Jiřím Suchánkem, který byl v souvislosti se
změnou právní formy zapsán dne 18. 5. 2016 jako ředitel zapsaného ústavu.
Vklady:
Vklad zakladatele činí 1 000,- Kč.
Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu 2016
V průběhu roku 2016 došlo k obměně Správní rady společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav.
Dne 8. 5. 2016 zaniklo členství ve správní radě předsedovi správní rady Martinovi Baxovi,
zápis v OR byl proveden 6. 1. 2017.
Dne 8. 5. 2016 zaniklo členství ve správní radě Michalovi Vozobule, zápis v OR byl proveden
6. 1. 2017.
Dne 21. 9. 2016 zaniklo členství ve správní radě Petře Smolíkové, zápis v OR byl proveden 6.
1. 2017.
Dne 18. 5. 2016 vzniklo členství ve správní radě Anně Röschové, zápis v OR byl proveden
18. 5. 2016.
Dne 18. 5. 2016 vzniklo členství ve správní radě Davidu Šloufovi, zápis v OR byl proveden
18. 5. 2016.
Dne 18. 5. 2016 vzniklo členství ve správní radě Milanu Šupíkovi, zápis v OR byl proveden
18. 5. 2016.
2

Dne 10. 11. 2016 vzniklo členství ve správní radě Martinu Baxovi, zápis v OR byl proveden
6. 1. 2017.
Dne 10. 11. 2016 vzniklo členství ve správní radě Michalovi Vozobule, zápis v OR byl
proveden 6. 1. 2017.
Dne 10. 11. 2016 vzniklo členství ve správní radě Petře Smolíkové, zápis v OR byl proveden
6. 1. 2017.
Změny, o kterých bylo rozhodnuto Usnesením Krajského soudu v Plzni,
č.j. U 78/RD121/KSPL dne 30. 5. 2017 a které byly do OR zapsány dne 15. 6. 2017:
Vymazává se:
Sídlo Plzeň, Pražská 309/19, PSČ 301 000
Člen správní rady Martin Baxa, den vzniku členství 10. 11. 2016
Člen dozorčí rady Miloslava Šlajsová, den vzniku členství 6. 2. 2014
Člen dozorčí rady Ilona Jehličková, den vzniku členství 6. 2. 2014
Člen dozorčí rady Jana Bystřická, den vzniku členství 6. 2. 2014
Zapisuje se:
Sídlo Presslova 2992/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Předseda správní rady Martin Baxa, den vzniku členství 10. 11. 2016, den vzniku funkce
30. 1. 2017
Předseda správní rady Martin Baxa, den vzniku členství 10. 11. 2016, den vzniku funkce
30. 1. 2017
Člen dozorčí rady Miloslava Šlajsová, den zániku členství 6. 2. 2017
Člen dozorčí rady Ilona Jehličková, den zániku členství 6. 2. 2017
Člen dozorčí rady Jana Bystřická, den zániku členství 6. 2. 2017
Předseda dozorčí rady Miloslava Šlajsová, den vzniku členství 7. 2. 2017, den vzniku funkce
7. 2. 2017
Člen dozorčí rady Ilona Jehličková, den vzniku členství 7. 2. 2017
Člen dozorčí rady Jana Bystřická, den vzniku členství 7. 2. 2017
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1. Zaměstnanci společnosti
2015
Průměrný počet zaměstnanců
Osobní náklady celkem
Z toho: Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

Celkem
58
36 059
27 725
8 287
13
34

z toho *:
1
1 689
1 261
428
0
0

2016
Celkem
z toho *:
29
1
17 245
1 327
13 242
990
3 970
337
5
0
28
0

Pozn.: * členové statutárních orgánů a jiných orgánů stanovených zakládací listinou

2. Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady
Členové správní i dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.
Členům nebyly poskytnuty zálohy, úvěry či půjčky.
Se žádnou z výše uvedených osob neuzavřela společnost obchodní smlouvy.
3. Další skutečnosti
Ústav není společníkem v žádné účetní jednotce s neomezeným ručením. Nevlastní žádné
majetkové cenné papíry ani podíly.
Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky je 72 600 Kč včetně DPH.
Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce
Při účtování jsou dodržovány obecné účetní metody a zásady, dané jak zákonem 563/91 Sb. o
účetnictví, tak vyhláškou 504/2002 Sb., které jsou pro potřeby účetní jednotky dále
specifikovány:
a/ ocenění nakupovaných DHM, DNM na úrovni pořizovací ceny při zahrnutí všech
nákladů spojených s pořízením (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok;
o dlouhodobém nehmotném majetku se účtuje, pokud je jeho pořizovací cena vyšší
než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok);
b/ přepočet cizí měny na korunu českou se řídil dnem uskutečnění účetního případu a byl
používán denní kurs vyhlašovaný ČNB;
c/ odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny rovnoměrně, zahájeny jsou měsíc
následující po pořízení, dlouhodobý hmotný majetek je odpisován rovnoměrně od
měsíce pořízení;
d/ účtování zásob v roce 2016 bylo prováděno způsobem B
-

oceňování zásob vytvořených vlastní činností je prováděno vlastními náklady
zahrnujícími – přímé náklady, přímé mzdy a ostatní přímé náklady
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-

nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou

-

výdej zásob ze skladu
 je u zásob nakupovaných oceňován váženým aritmetickým průměrem
pořizovacích cen zásob, tzn. cen včetně nákladů s pořízením souvisejících
(dopravné, poštovné, apod.)
 je u vlastních zásob oceňován vlastními náklady

-

oceňování zásob vytvořených vlastní činností je prováděno vlastními náklady

4. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
Rada města Plzně na svém zasedání dne 1. 6. 2017 prodloužila výpůjčku prostor DEP02015
do 31. 12. 2023.
30. května 2017 byla zapsána změna sídla ústavu. Původní sídlo bylo v Plzni, Pražská 309/19,
nové sídlo je Plzeň, Presslova 2992/14.
Doplňující údaje k výkazům
a) Oblast výnosů a nákladů v dělení na hlavní a hospodářskou činnost
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem

2015
-14 017
14 318
301

2016
-1 721
2 036
141

b) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nedoplatky u
finančního úřadu
Všechny takové závazky byly řádně a v termínu uhrazeny, k rozvahovému dni společnost
takové závazky nemá.
c) Finanční a jiné závazky, které nejsou obsažené v rozvaze
K rozvahovému dni společnost takové závazky nemá.
d) Způsob zjištění základu daně
Při zjištění základu daně společnost vycházela z podrobně vedeného účetnictví, kde
jednotlivým akcím/činnostem byly účtovány přímo související náklady a výnosy.
e) Přijaté dary
MITSUBISHI CORPORATION poskytla v roce 2015 příspěvek na vytápění objektu DEPO
ve výši 500 tis. Kč, který byl využit v roce 2016 na instalaci topení.
Nadace EU Japan Fest podpořila kulturní akce ve výši 101 tis. Kč.
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V prosinci 2016 získala společnost věcný dar od Magistrátu Města Plzně v podobě movitého
majetku - křesla, židle, a další v celkové hodnotě 22 tis. Kč a dva osobní automobily v
hodnotě 150 tis. Kč.
f) Úvěry
Společnost nevyužívala žádné úvěry.
g) Přijaté dotace
Účel

Poskytovatel

Částka Kč
celkem

Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury

Provozní dotace
4-letý grant
Festival Světla 2016
Týdny západočeského baroka
Treffpunkt
Má plast
Výstavní činnost

Plzeňský kraj

Barokní slavnosti v rámci Týdnů
západočeského baroka

Plzeňský kraj

Udržitelnost projektu Plzeň – EHMK 2015

Plzeňský kraj
Česko německý fond budoucnosti

Výstava Plast v DEPO 2015
Treffpunkt

30 000,00
172 015,00

Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný
stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2017

Česko německá kulturní platforma

184 257,17

Evropská unie
Statutární město Plzeň

Cena Meliny Mercouri
Provozní dotace vratka

CELKEM

11 550 000,00
1 700 000,00
200 000,00
350 000,00
400 000,00
500 000,00
120 000,00
80 000,00
1 000 000,00

15 537 957,23
-57 401,10

31 766 828,30

 investiční dotace v roce 2016
Ústav využil část ceny Meliny Mercouri na pořízení licence na výrobu instalace Brocken 5.1.
ve výši 79 489,86 Kč.
h) Vývoj a konečný stav fondů ústavu
MITSUBISHI CORPORATION poskytla v roce 2015 příspěvek na vytápění objektu DEPO
ve výši 500 tis. Kč, který byl využit v roce 2016. Stav fondů byl ke dni účetní závěrky 0.
i) Majetek zatížený předkupním právem a věcným břemenem
Společnost nevlastní žádný majetek zatížený předkupním právem ani věcným břemenem.
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Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek

Počáteční
Přírůstek
stav

Konečný
stav

Úbytek

Oprávky

Zůstatková
hodnota

Software

3 800

55

0

3 855

2 683

1 172

Ocenitelná práva

1 040

79

0

1 119

1 050

69

Stavby

2 679

3 212

0

5 891

1 193

4 698

Hmotné movité věci a
jejich soubory

5 655

211

0

5 866

2 522

3 344

Ostatní dl. hmotný majetek

1 287

0

0

1 287

1 287

0

83

282

0

365

0

365

14 544

3 839

0

18 383

8 735

9 648

Nedokončený dl. hmotný
majetek
CELKEM

Ústav provozuje kulturní činnost ve vypůjčeném objektu DEPO2015 a KD Peklo.
Se souhlasem vlastníka ústav pokračoval v technickém zhodnocování objektu DEPO2015 ve
výši 1 006 tis. Kč.
Další technická zhodnocení budou pokračovat. Byly zpracovány projektové dokumentace.
Evidovány jsou jako nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 282 tis. Kč Na základě těchto
studií je městem Plzeň prováděna dílčí rekonstrukce objektu DEPO2015.
Byla pořízena dřevěná venkovní terasa v pořizovací ceně 108 tis. Kč.
V prosinci 2016 byly pořízeny kontejnery určené k pronájmům v hodnotě 2 098 tis. Kč.
Softwarová aplikace „Skryté město“ byla technicky zhodnocena ve výši 55 tis. Kč.
Ústav pořídil taneční podlahu v hodnotě 61 tis. Kč. Dále získal darem dva osobní automobily
v celkové hodnotě 150 tis. Kč.
5. Významné položky ve výkazu zisku a ztrát a rozvahy
Žádné významné položky v roce 2016 ústav neeviduje. Vzhledem k tomu, že v předchozích
letech veškerá činnost ústavu směřovala k úspěšné realizaci projektu „Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015“ a tato skutečnost se promítla do všech položek rozvahy a výkazu
zisku a ztrát nelze rok 2016 srovnávat s žádným z předchozích období.
6. Způsob vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
Zisk z roku 2015 ve výši 300 740,75 Kč byl přeúčtován na účet nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.
V Plzni 19. 6. 2017
Ing. Jiří Suchánek
ředitel
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