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1) Historie společnosti
Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013
a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 24. srpna 2013 (spis. značka
O 1180-RD3/MSPH). Hlavní činností společnosti je „přispívat ke zlepšování a rozvoji uměleckého vzdělávání v ČR“. Podle zakládací smlouvy vyvíjí společnost činnost v těchto oblastech:
1. Poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých
škol, konzervatoří, mateřských, základních a středních škol. 2. Pomoc s propagací aktivit
škol uvedených v bodě jedna. 3. Vytvoření a správa informačních webových stránek pro
základní umělecké školy.

2) Zpráva o aktivitách společnosti
Hlavní aktivitou Portedo o.p.s. v roce 2013 bylo nastavení vnitřní struktury společnosti –
počínaje ustanovením správní a dozorčí rady, přes zajištění sídla společnosti a bankovního
účtu, nastavení pravidel pro účetnictví a ekonomické řízení Portedo o.p.s. až vytvoření
webových stránek.
Dalším krokem byla příprava projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR, který je hlavním
nástrojem k dosažení výše uvedených cílů společnosti. V rámci přípravy projektu byly
analyzovány možné finanční zdroje – především operační programy fondů EU, Mezinárodní
Visegrádský fond, Norské fondy a fondy EHP. Pro základní umělecké školy byla vytvořena
rešerše finančních zdrojů, která byla plošně rozeslána emailem (spolu s informací
o připravovaném projektu) všem ZUŠ v ČR, informace o finančních zdrojích byly zveřejněny
na www.eurohudebka.cz a některým školám byly předány jako součást přednášek a
prezentací připravovaného projektu. Informace o finančních zdrojích jsou průběžně
aktualizovány, společnost Portedo o.p.s. jedná s týmy, které připravují operační programy
v novém programovém období 2014 – 2020 (především ministerstva školství a financí
a Ministerstvo pro místní rozvoj, Magistrát hl. m. Prahy, kraje a další zastupující subjekty
fondů Evropské unie).
Hlavním komunikačním a propagačním prostředkem společnosti Portedo o.p.s. a projektu
Podpora uměleckého vzdělávání v ČR se staly webové stránky www.eurohudebka.cz, které
nabízejí vedle informací o připravovaném projektu také aktuální informace o finančních
zdrojích, o projektovém managementu, odkazy na úspěšné umělecké a vzdělávací
projekty podpořené z fondů EU, právní poradnu, informace o odborných časopisech a
hudebních společnostech a další.
V roce 2013 společnost Portedo o.p.s. navázala spolupráci s několika organizacemi –
vzdělávací společností Check Point Art o.p.s., firmou JPH Software, která vytvořila program
Klasifikace (užívá ho 70 % ZUŠ), firmou Praha Music Center, Českou spořitelnou, a.s.
a Grantikou České spořitelny, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.). Se zástupcem
společnosti Wolters Kluwer ČR byla dojednána možnost zvýhodněné multilicence balíčku
ASPI pro ZUŠ. Byla také zahájena jednání o spolupráci se společností Euroschola. V rámci
přípravy projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR společnost Portedo o.p.s. jednala
s pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, Národním vzdělávacím fondem, Českou
hudební společností, Českou Orffovou společností a s pracovníky časopisů Řízení školy,
Hudební rozhledy a Hudební výchova.
Během listopadu 2013 byla připravena první verze projektového záměru Podpora
uměleckého vzdělávání v ČR, které byla konzultována s pracovníky MŠMT. Ke spolupráci
na projektu byly osloveny školy. Byl rozeslán hromadný email na všechny ZUŠ v České
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republice. Některé ze škol byly osloveny přímo – v rámci osobního jednání nebo telefonicky.
Do 31. 12. 2013 to bylo celkem 52 škol. Projekt byl také představen na schůzích Rady
Asociace ZUŠ a Ústřední umělecké rady ČR.
V roce 2013 se konala dvě zasedání správní rady (19. 7. a 12. 11.). V rámci zasedání
správní rady byl projednán podpisový a jednací řád, ekonomická situace společnosti
Portedo o.p.s. a strategie pro úspěšné naplnění cílů společnosti. Dozorčí rada se v roce
2013 sešla dvakrát (19. 7. a 13. 11.). Členové dozorčí rady projednali zprávu o činnosti
a ekonomice společnosti Portedo o.p.s., členové dozorčí rady se seznámili s návrhy aktivit
na příští období (1. pol. roku 2014).

3) Návrh činnosti pro rok 2014
Společnost Portedo o.p.s. bude v roce 2014 vyvíjet aktivity především v těchto třech
oblastech:
•

Příprava projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR – obsah projektu zahrnuje
deset klíčových aktivit: KA 1 – Multimediální výuka uměleckých předmětů a zvukové
studio, KA 2 – Výchovné koncerty na ZUŠ, ZŠ a SŠ, podpora hudební výchovy na ZŠ
a SŠ, KA 3 – Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů; propagace čtyř
oborů ZUŠ, KA 4 – Kurzy a semináře v rámci DVPP, kurzy funkčního studia pro
ředitele a vzdělávání dospělých, KA 5 – Content and Language Integrated Learning,
KA 6 – Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, KA 7 – Spolupráce tří
stupňů uměleckého vzdělávání, KA 8 – Webové stránky projektu, KA 9 – Výzkum
úspěšnosti absolventů ZUŠ, KA 10 – Technická podpora.

•

Vytvoření sítě partnerských škol. Optimální počet je 50 ZUŠ a 20 škol jiného typu
(konzervatoře, základní a střední školy případně VOŠ a VŠ).

•

Rozvoj webových stránek www.eurohudebka.cz, které budou obsahovat aktualizované
informace o finančních zdrojích (Fondy EU, Norské fondy a fondy EHP, Mezinárodní
Visegrádský fond a další), o projektovém managementu (součástí webu budou také
e-learningové kurzy projektového managementu), informace o odborných společnostech
a hudebních časopisech, ve spolupráci s Check Point Art o.p.s. bude zdokonalena
a doplněna právní poradna pro ředitele škol.

Vedle výše uvedených oblastí bude společnost Portedo o.p.s. navazovat nové kontakty
s odbornými společnostmi a organizacemi a prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery.
Portedo o.p.s. nabídne školám semináře a školení v oblasti projektového managementu,
budou rozšířeny e-learningové kurzy, ve spolupráci se společností Check Point Art o.p.s.
bude vytvořena právní poradna a diskusní fórum v oblasti školského práva. V roce 2014
bude prohloubena spolupráce s hudebními časopisy – obsahy jednotlivých čísel 10 hlavních
hudebních časopisů budou zveřejňovány na www.eurohudebka.cz.

4) Struktura společnosti
Zakladateli společnosti jsou Pavel Černý a František Fiala.
Orgány společnosti jsou správní a dozorčí rada. Složení správní rady ke dni 1. 1. 2014:
•

předseda správní rady – Marek Trykar, Dukelských hrdinů 904/44, Praha 7, PSČ 170 00
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•

Tereza Červinková, Ke Koupališti 245, Cerhovice, PSČ 267 61

•

Oldřich Nováček, Morušová 297, Senohraby, PSČ 251 66

Složení dozorčí rady ke dni 1. 1. 2014:
•

předsedkyně dozorčí rady – Lenka Dohnalová, Jeronýmova 325/7, Praha 3, PSČ 130 00

•

Petr Šefl, Roháčova 1637/88, Praha 3, PSČ 130 00

•

Filip Tvrzský, Žitná 1688/3, Praha 1, PSČ 110 00

Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Ke dni 1. 1. 2014 je ředitelem Portedo o.p.s.
Robert Mimra, Legerova 1845/30, Praha 2, PSČ 120 00.
Portedo o.p.s. má uzavřen smluvní vztah s ředitelem Konzervatoře Olomouc o.p.s. (požadavek § 9a zákona č. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech).
Společnost nevydala statut a nemá organizační jednotky.

5) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti
Společnost Portedo o.p.s. v prvních měsících své činnosti využívala především dobrovolnickou práci. Výdaje společnosti činily 4 861 Kč – tj. 500 Kč za nájem sídla a poštovní
schránky, 2 401 Kč za služby (tisk a kopírování, výdaje na ověření kopií a další výdaje
spojené se založením o.p.s.), 1 296 Kč činí výdaje na propagaci a 664 Kč výdaje za
kancelářské potřeby. Příjmy společnosti byly v roce 2013 ve výši 5 000 Kč – jednalo se
o finanční dar.
K 1. 1. 2014 nemá společnost žádné závazky ani pohledávky.

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

daňové
0,00
0,00
0,00

nedaňové
0,00
5 000,00
5 000,00

Výdaje v Kč
položka
spotřební nákupy
služby
ostatní výdaje
dary vydané
celkem

daňové
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

nedaňové
664,00
4 197,00
0,00
0,00
4 861,00

0,00

139,00

číslo účt.sk.
50
51
54
58

hospodářský výsledek
Uvedený příjem je finanční dar.

Portedo o.p.s. nevyvíjela doplňkovou činnost. Proto jsou veškeré příjmy i výdaje uvedeny
jako nedaňové. Výdaje jsou dále děleny na výdaje vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb a na vlastní činnost (provoz) obecně prospěšné společnosti.
V kolonce „spotřební nákupy“ jsou uvedeny výdaje za kancelářské potřeby.
V řádku „služby“ jsou uvedeny tyto výdaje – nájem sídla a poštovní schránky, tisk
a kopírování, výdaje na ověření kopií a další výdaje spojené se založením Portedo o.p.s.
a také výdaje za propagaci.
b) přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2013
Majetek v Kč
číslo účt.sk. položka

stav k 24.8. stav k 31.12.

01 nehmotný majetek

0,00

0,00

02 hmotný majetek

0,00

0,00

13 zásoby

0,00

0,00

21 peníze

0,00

139,00

22 banka

0,00

0,00

26 průběžné položky

0,00

0,00

31 pohledávky

0,00

0,00

39 opravná položka

0,00

0,00

0,00

139,00

celkem
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číslo účt.sk.
32
39
94
95

Závazky v Kč
položka
stav k 24.8. stav k 31.12.
závazky
0,00
0,00
opravná položka
0,00
0,00
rezervy
0,00
0,00
úvěry
0,00
0,00
celkem
0,00
0,00

Portedo o.p.s. k 31. 12. 2013 nemá žádné závazky. Celkové výdaje společnosti za rok
2013 jsou ve výši 4 861 Kč, příjmy za rok 2013 činí 5 000 Kč. Stav pokladny k 31. 12. 2013
byl 139 Kč, stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 byl v nulové výši.
c) lidské zdroje
Ředitel měl v roce 2013 smluvní vztah s Portedo o.p.s. na základě příkazní smlouvy
a smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu společnosti. Veškeré práce, které vykonal
v roce 2013, byly provedeny bez nároku na mzdu.
d) vývoj a stav fondů
Stav rezervního fondu je k 31. 12. 2013 nulový.
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